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Kommentar och organisation

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

När det är dags att summera år 2019 kan vi kon-
statera att det varit ett år med en fortsatt stark 
ekonomi och en fortsatt positiv utveckling av 

kommunen. Det ekonomiska resultatet för 2019 landar 
på 13,5 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostna-
der har ökat med 4,0 procent och intäkterna med 4,6 
procent, vilket i likhet med föregående år visar att vi 
haft en god balans mellan kostnads- och intäktsutveck-
lingen. Vidare har kommunens soliditet förbättrats med 
3,5 procentenheter jämfört med 2018 och uppgår nu 
till -3,6% inklusive framtida pensionsförpliktelser.

Vi ser dock att Lysekils kommun, i likhet med 
flertalet andra kommuner i landet, har ekonomiska 
utmaningar framför sig under de närmaste åren. Därför 
är det viktigt att fortsätta arbetet med att utveckla våra 
verksamheter och prioritera de åtgärder som gör att vi 
kan fortsätta att ge en bra service inom ramen för de 
rådande förutsättningarna. 

Under 2019 har vi fortsatt arbetet med att för-
bättra kommunens verksamheter där visionen om det 
hållbara och attraktiva Lysekil 2030 är ledstjärnan. 
På de närmast följande sidorna kan du läsa om några 
av de aktiviteter som speglar utvecklingen i Lysekils 
kommun. En minnesvärd dag är den 25 september då 
Sveriges lantbruksuniversitets forskningsfartyg  
R/V Svea namngavs av H.K.H Kronprinsessan Victoria 
på den nyrenoverade Gullmarskajen. Att vi lyckades 
få forskningsfartyget R/V Svea till Lysekil är ett gott 
exempel på vad vi tillsammans kan åstadkomma 
med en tydlig politisk inriktning och samarbete över 
förvaltnings- och bolagsgränser. Etableringen är en 
viktig del i arbetet med att nå vår vision att Lysekil ska 
vara ledande inom maritima näringar. Skapandet av en 
maritim samverkansarena på Kristineberg och utbygg-
naden av Havets Hus är två andra exempel på hur det 
maritima området utvecklas i kommunen.

I årsredovisningen kan du läsa om det utvecklings-
arbete som pågår inom flera andra områden. Här finns 
också mycket matnyttig information om våra olika 
verksamheter och de samhällsviktiga tjänster som den 
kommunala organisationen svarar för. Du kan använda 
den som en uppslagsbok för att bättre lära känna orga-
nisationen Lysekils kommun. 

Jag vill framföra ett innerligt tack till alla medarbetare 
i kommunen som står för en samlad kunskap och en 
positiv drivkraft. Det är med er förtjänst som kommunen 
fungerar och kan leverera en god välfärd – varje dag!
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Jan-Olof  Johansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Januari Februari Mars

 Kristineberg Center
Fortsatt utveckling av en nationell 
plattform för marin forskning och 
innovation. Bakom centret står sju 
starka aktörer, Chalmers tekniska 
högskola, Kungliga Tekniska 
högskolan, Svenska Miljöinstitutet, 
Göteborgs universitet och Research 
institutes of  Sweden, Innovatum 
Science Park och Lysekils kom-
mun. Genom det nya partnerskapet 
kommer Kristineberg center att 
erbjuda avancerad marin infrastruk-
tur, testbäddar och demonstrations-
miljöer till fler aktörer och vara en 
mötesplats för forskning, innovation 
och utveckling, både nationellt och 
internationellt. 

Nytt råd för folkhälsa 
och social hållbarhet   
Folkhälsorådet har under 
året tagit en ny inriktning 
med bredare uppdrag och 
representation och ombild-
ats till rådet för folkhälsa 
och social hållbarhet.  

 Bra betyg i SKR:s  
brukarundersökning  

Lysekils kommun fick bra betyg  
i Sveriges Kommuner och  

Regioners (SKR) undersökning Insikt.  
Frågorna till brukarna i undersökningen 

berör bland annat trygghet,  
självbestämmande och  

kommunikation.

 Barnomsorg på  
obekväm arbetstid  
Möjlighet till barnomsorg 
på obekväm arbetstid.



Kommentar och organisation

Lekplatsen i Lysekils stadspark invigs  
Den 1 juni 2019 invigdes Lysekils nya lekplats  
i stadsparken. Temat på stadsparkens lekplats  
är blommor, fjärilar och bin. Trots hällregn kom  
det runt 500 personer till invigningen. Kommunal- 
rådet höll tal och det bjöds på teaterföreställningar  
och sångunderhållning av förskolebarn. 

2019H
Ä

N
T

April Maj Juni

    Rorkulten invigs  
Kulturmötesplatsen  
Rorkulten invigdes den  
26 maj. Flera olika typer  

av aktiviteter erbjuds i 
lokalerna. Kultur, kreativi-

tet och integration är i fokus 
och musik är en stor del av 
verksamheten. 

 Sveriges mest husbilsvänliga kommun    
I juni vann Lysekil utmärkelsen Sveriges mest 
husbilsvänliga kommun 2019 (Husbilsklubben). 

Mariedalsskolan 
byggs om  

Om- och tillbyggna-
den av Mariedals-
skolan blev klar i 

slutet av våren. 

Ny servicebyggnad Den nya servicebyggnaden 
för hamnservice färdigställdes i juni – en uppskat-
tad mötesplats för besökare. 
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Juli Augusti September

2019H
Ä

N
T

  Gyllene Tider i Lysekil 
Den 17 juli spelade Gyllene 
Tider på Gullmarsvallen. 
Cirka 15 000 personer var 
inne på konsertområden och 
såg uppträdandet. Ännu fler 
njöt av musiken utanför Gull-
marsvallen. Människor satt i 
sina båtar och på närliggande 
klippor. Staden besöktes av 
minst 20 000 personer denna 
varma sommarkväll.   

  Havets Hus öppnar igen 
I juli öppnade Havets Hus åter  
portarna efter en om- och tillbyggnad. 
Ombyggnationen innebär bättre upp-
täckar-, undervisnings-, evenemangs- 
och mötesmöjligheter med ett nytt 
laboratorium och ett nytt auditorium. 

 Namngivning av R/V Svea
Gullmarskajen färdigställdes och blev 
därmed hemmahamn för forsknings- 
fartyget R/V Svea. Namngivningen 
ägde rum den 25 september.  

Ny inriktning för  
hamnverksamhet 
I augusti togs beslut om 
ny inriktning för verk-
samheten i Lysekils 
Hamn AB. Bolaget får 
i uppdrag att upphöra 
med att bedriva inter- 
nationell handelshamn  
för att istället arrendera 
ut delar av marken i hamn- 
området till en extern part.

Matematiksatsning  
Under höstterminen påbörjades en satsning 
för att öka resultaten i matematik. 

    Förbättrat  
företagsklimat  

I september avslutades  
projektet Fokus Lysekil  

med Västsvenska  
Handelskammaren för  

ett förbättrat  
företagsklimat.
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Oktober November December

 Solcellsparken i Stockevik invigs    
Den 5 oktober invigdes solcellsparken  
som LEVA i Lysekil AB uppfört i Stockevik.  

100 besök på 100 dagar 
100 företagsbesök genomfördes på  

100 dagar för att öka samverkan  
i dialogform mellan företagen  

och Lysekils kommun. 

  Byggnation av nytt äldreboende
Under 2019 har byggnation av nytt äldre- 
boende i Fiskebäck pågått. Boendet innehåller 
80 lägenheter och kommer att vara inflyttnings-
klart i november 2020. 60 av lägenheterna ligger 
på markplan med egen uteplats vilket ger en 
ökad möjlighet till självständighet för de äldre. 

 Adventsljus på Drottninggatan
I advent tändes fyra ljusstakar på 
hyreshusen längs Drottninggatan. 
Ljusprojektet är ett samarbete mellan 
LysekilsBostäder AB, LEVA i Lyse-
kil AB och Gullmarsgymnasiet. De 
nio meter höga ljusstakarna form-
gavs och tillverkades av elever. 

Fyra  
förvaltningar blir fem 
Under hösten togs beslut  

om att bilda en ny förvaltning –  
arbetslivsförvaltningen.  

I den ingår arbetsmarknads- 
enhet, vuxenutbildning och  

försörjningsstöd. 

Världens fest  
under kulturveckan 

I oktober genomfördes Lysekils  
kulturvecka med temat världens fest.
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Demokrati och inflytande

Arvoden och antal förtroendevalda

 2019 2018 2017

Summa arvode och ersättningar till förtroendevalda, mnkr 5,6 4,2 4,1

Antal förtroendevalda 128 137 142

Varav män 81 86 91

Varav kvinnor 47 51 51

Valdeltagande och antal röstberättigade
 2018 2014 2010

Valdeltagande i procent 85,4 83,1 81,9

Antal röstberättigade 11 748 11 794 11 890

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

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 2 429 24,66 8

Liberalerna 720 7,31 2

Centerpartiet 579 5,88 2

Vänsterpartiet 482 4,89 2

Miljöpartiet 380 3,86 1

Kommunistiska Partiet 633 6,43 2

Lysekilspartiet 2 070 21,02 7

Sverigedemokraterna 1 424 14,46 4

Kristdemokraterna 95 0,96 0

Feministiskt initiativ 13 0,1 0

Övriga anmälda partier 11 0,1 0

Summa röster 9 848 100,0 31

Ogiltiga röster - blanka 171 1,70

Ogiltiga röster - övriga 5 0,5

Valdeltagande 10 034 85,41
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Vision och värdegrund
Kommunfullmäktige fattade den 19 oktober 2017 beslut om Vision Lysekil 2030.  
Visionen ska vara en ledstjärna när kommunen planerar och utvecklar sin verksamhet.

Vision Lysekil 2030
”Lysekil är en hållbar och attraktiv  

kommun året runt som  kännetecknas  
av kreativitet och framtidstro. Lysekil  

är en självklar mötesplats och ledande  
inom maritima näringar.”

Öppet
Begreppet innehåller flera dimensioner:
Öppet och faktabaserat
Lysekils kommun ska öppet redovisa beslut och 
underlag för beslut till alla som önskar ta del av 
dessa. Beslutsmöten och webbplatser ska vara 
öppna i alla de delar som inte begränsas av 
myndighetsutövning och sekretess.
Öppet förhållningssätt
Lysekils kommun ska i sitt beredningsarbete  
och möten med medborgare och allmänhet ha  
en öppen, bejakande och reflekterande  

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

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

Värdegrund 
Värdeorden som gäller både medarbetare och politiker är: Öppet, enkelt, värdigt.  
Så här tolkas öppet, enkelt, värdigt på övergripande nivå för hela Lysekils kommun.
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Lysekil – det hållbara samhället

Vi ställer om till ett hållbart samhälle där det lokala och förnyelsebara är 
vårt förstahandsval – vi vågar satsa på vågorna, vinden, solen och jorden 
som ger oss energi och tillgångar. Vi värnar det unika i vår natur och står 
upp för kulturen – vi vågar uppskatta dess värden och möjligheter.

Lysekil – det attraktiva samhället året runt

Lysekil är en attraktiv plats som erbjuder livskvalitet. Vi tar till vara på 
vårt unika läge med havet ständigt närvarande. Vi har balans i tillvaron 
men bejakar samtidigt kontraster – vi väger in kustsamhällets årsrytmer, 
olika miljöer och möjligheter.

Lysekil – kreativitet och framtidstro

Vi känner stolthet över vår kommun, vår historia och tror på framtiden 
– vi gör vågen för människors och företags kreativa initiativ. Vi är en 
kommun med växtkraft, såväl i stadskärnan som i de mindre samhällena 
och ute på landsbygden.

Lysekil – den självklara mötesplatsen

Vi är öppna för nya intryck och nya människor. Tillit och tolerans är 
honnörsord – vi vågar se varandra, mötas och utvecklas. Lysekil är känt 
för sitt goda värdskap, spännande aktiviteter och evenemang som lockar 
besökare året runt.

Lysekil – ledande inom maritima näringar

Vi satsar på det som finns i, vid och på havet – vågor inspirerar oss. 
Ledande aktörer inom forskning, utveckling, utbildning och företagande 
inom den maritima sektorn ser det som en självklarhet att finnas i Lysekil.



Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator
Utfall 
2018

Utfall 
2019

Trend

                      Miljö/ekologi  
                      i kommunen

Miljöbilar av personbilar och lätta  
lastbilar enligt MFS (%)

45,6 48,6

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

40

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

20

Nöjd Medborgar-Index – Miljöarbete 52 51

                      Folkhälsa  
                      och integration

Nöjd Region-Index – Trygghet 43 50

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

11,2

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

82,8 85,1

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

42,9

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

71

        Medborgarinflytande 
                       och verksamheter som 
                       möter medborgarnas behov

Andelen som upplever gott bemötande  
i telefon (%)

79 

Nöjd Medborgar-Index – Helheten 46 45

Nöjd Inflytande-Index – Helheten 32 32

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

79 88

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 55

                      Tillväxt och  
                      samhällsutveckling

Antal invånare 14 611 14 555

Effektiv och god kommunal service  
gentemot företag

74 75

Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser 
(Insikt) – Totalt, NKI

79

Kommunens övergripande kvalitets-
faktorer och kvalitetsindikatorer

Målgrupp

En kritisk kvalitetsfaktor är ett område som är extra viktigt för en verksamhets kvalitet och 
service. Den kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande uppdrag och 
är indelad i fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar- och ekonomiperspektiv.

Bedömning av hur det går med de kritiska kvalitetsfakto-
rerna har gjorts med hjälp av färgade symboler.
Trendpilen visar indikatorns utveckling i relation till 

tidigare års utfall. Pekar pilen uppåt betyder det att det är 
en positiv utveckling. Pekar pilen nedåt är utvecklingen 
negativ, ingen förändring visar vågrät pil.

Positiv utveckling, verksamheten  
når en fullt godkänd nivå.

Viss utveckling, verksamheten 
når en acceptabel nivå.

Ingen eller negativ utveckling,  
verksamheten når inte önskvärd nivå.

Svårbedömt
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Analys och slutsats
Målgruppsperspektivet visar både positiva och nega-
tiva resultat. Nöjd-Region-Index (NRI) för trygghet och 
gott bemötande vid kontakt med kommunen har ökat 
under 2019. 

Arbetet med miljö och ekologi har förbättrats under 
året. Andelen miljöbilar har ökat och kommunens 
strävan efter att ha en fossilfri fordonspark 2030 är 
realistisk.

Det miljöstrategiska arbetet har tidigare skett i sam-
verkan med Munkedals och Sotenäs kommuner. Från 
och med 2019 sker det arbetet i respektive kommun. 
Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete och riktlinjer 
för laddningsinfrastruktur har tagits fram. 

Arbete med folkhälsa och integration sker i samtliga 
förvaltningar. Samverkan sker också med andra myn-
digheter och civilsamhälle. Under 2019 har flertalet 
insatser genomförts.

Fokus under året har varit barn och ungas hälsa och 
livsvillkor, psykisk hälsa, information till nyanlända 
samt trygghetsfrågor.

Medborgarinflytande och att verksamheterna möter 
medborgarnas behov är i stort sett oförändrat.

Stort fokus har varit på att utveckla och förbättra 
värdskap, förhållningssätt och bemötande vilket resul-
terat i att indikatorn gott bemötande vid kontakt med 
kommunen förbättrats betydligt.

Lysekil som en attraktiv plats att bo och leva på har 
försämrats något men att rekommendera vänner och 
bekanta att flytta till Lysekils kommun är oförändrad.

Arbete med att införa ett kontaktcenter pågår men 
har blivit något fördröjt. Kontaktcenter beräknas vara 
klart under 2020. Syftet är att ge snabbare svar på 
invånarnas frågor och bättre möta de behov som finns. 
Detta förväntas bidra till en positiv utveckling.

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator
Utfall 
2018

Utfall 
2019

Trend

                     
                      Ett starkt varumärke Nöjd Region-Index – Rekommendation 57 57

                      Attraktiv plats  
                      att bo och leva på

Nöjd Region-Index – Helheten 54 53

Målgrupp, forts

De nyckeltal som saknas i redovisningen finns vid årsredovisningens sammanställning ännu inte att tillgå i Kolada. De förväntas finnas tillgängliga under våren 2020.

Befolkningen har under året minskat, från  
14 611 till 14 555. En positiv befolkningsutveckling är 
av stor vikt för att kommunen ska kunna bedriva sitt 
välfärdsuppdrag. Det påverkar både kommunens och 
företagens möjlighet till kompetensförsörjning.

God infrastruktur är av stor betydelse för arbets-
pendlingen. Betydande insatser har gjorts i syfte  
att påverka att såväl väg 161 som väg 162 utveck-
las och förbättras vilket är långsiktiga och komplexa 
processer.

Företagsklimatet mäts främst via servicemätningen 
Insikt, där Lysekils kommun når goda resultat. En 
annan mätning som dock inte ger lika goda resultat 
är Svenskt Näringslivs ranking där kommunen rankas 
lågt. Stort fokus har varit på att stärka företagsklimatet 
vilket är angeläget för att nå en god samhällsutveck-
ling. För att bättre förstå företagens behov och situa-
tion har samarbete med Västsvenska Handels- 
kammaren pågått under året. Detta har lett till att  
förtroendevalda och tjänstepersoner genomfört  
”100 företagsbesök på 100 dagar”. Resultatet av  
denna insats kommer att sammanställas och redovisas  
under våren 2020.

Arbete med att underlätta och förbättra människors 
vardag samt erbjuda service och tjänster utifrån skif-
tande behov kommer att fortsätta under kommande år. 
Avsikten är att arbetet ska göra skillnad för dem som 
bor, lever och verkar i Lysekils kommun. Inriktningen 
ska vara att ha ett gott bemötande och skapa delak-
tighet samt att göra sitt yttersta för att vara behjälplig 
utifrån de lagar och riktlinjer som gäller. Värdeorden 
öppet, enkelt, värdigt ska genomsyra hela organisatio-
nen. Rätt kunskap, vilja och engagemang genererar en 
högre grad av nöjdhet, trygghet och tillit från kommun- 
ens invånare.
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Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator
Utfall 
2018

Utfall 
2019

Trend

                      Attraktiv arbetsgivare
Andel långtidsfriska (%) 26,0 26,8 

Medarbetarengagemang (HME) totalt från 
kommunen – Totalindex 

74,2 75,6

                     God arbetsmiljö Sjukfrånvaro (%) 7,7 8,3 

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

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett index 
som ökat under 2019 jämfört med 2018. HME mäter 
nivån på såväl medarbetarnas som chefernas engage-
mang samt organisationens förmåga att ta tillvara på 
och skapa engagemang. HME består av nio frågor. En 
fördjupad analys av svaren behöver göras och åtgärder 
kommer att vidtas.

Andelen långtidsfriska har ökat. Långtidsfriska är ande-
len medarbetare som har noll sjukdagar under hela året.

Sjukfrånvaron har ökat med 0,6 procentenheter. 
Arbete som har ett främjande perspektiv med fokus 
på att stärka och utveckla de resurser som bidrar till 
ökad hälsa för medarbetarna fordras. Att förebygga, 
undersöka och identifiera samt åtgärda risker för ohälsa 
krävs också. Det är viktigt att kommunen arbetar med 
ett efterhjälpande perspektiv som innefattar åtgärder 
och hantering då ohälsa eller skada redan uppstått.

En satsning på arbetsmiljöutbildning för chefer star-
tade under året och kommer att fortsätta under kom-
mande år. Satsningen ska gynna hälsan i arbetslivet och 
ge cheferna verktyg som bidrar till en god arbetsmiljö. 

Lysekils kommun arbetar för att attrahera, rekrytera, 
introducera, utveckla och behålla engagerade medar-
betare med rätt kompetens. Kommunen kommer att ha 
fortsatt fokus på personalförsörjning och kompetens-
utveckling. För att förbättra arbetsmiljön kommer man 
att fortsätta arbetet med personalronder.  

Medarbetare

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator
Utfall 
2018

Utfall 
2019

Trend

                   Tillgänglighet och  
                   kommunikativ  
                   verksamhet

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

52 63

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

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

79 88

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

5 4

Verksamhet

Analys och slutsats
Processerna och rutinerna kring intern kontroll bedöms 
fungera bra utifrån gällande riktlinjer. Alla nämnder 
har utfört intern kontroll. Inom de områden där det 
framkommit brister har det beslutats om åtgärder. Det 
nedåtgående utfallet beror på en minskning av antal 
nämnder från fem till fyra.

Andelen som tar kontakt med kommunen via tele-
fon och som får ett direkt svar på en enkel fråga har 
kontinuerligt ökat de senare åren. Denna utveckling är 
positiv men samtidigt har kommunen legat under riks-

genomsnittet samtliga tre år vilket föranleder ett behov 
av att ytterligare göra ansträngningar för att förbättra 
resultatet.

Även andelen som får svar på e-post inom en dag 
och andelen som anser sig ha fått ett gott bemötande 
vid kontakt med kommunen har ökat.

Kommunen har utvecklat goda strukturer för kvalitets-
arbete men tillgängligheten behöver bli bättre. Satsningen 
på kontaktcenter förväntas bidra till ökad tillgänglighet. 
Utifrån analys av den servicemätning som gjordes under 
året kommer förbättringsåtgärder att tas fram.
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Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator
Utfall 
2018

Utfall 
2019

Trend

                      God ekonomisk  
                      hushållning

Resultat  (%) 2,2 1,5

Självfinansieringsgrad av investeringar (%) 79 87

Långsiktig betalningsförmåga (%) -7,1 -3,6

Analys och slutsats
Lysekils kommun använder tre mått som mäter god 
ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. 
Detta beskrivs i riktlinjerna för god ekonomisk hushåll-
ning och resultatutjämningsreserv.

Att ha ekonomi i balans är viktigt och resultat i  
tabellen ovan beskriver ett mått på resultatet i för-
hållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunal fastighetsavgift. Målet är ett snitt på två 
procent över en treårsperiod. Sett över en treårsperiod 
har kommunen ett snitt på 1,5 procent. Årets utfall  
1,5 procent ställer krav på bättre resultat i framtiden, 
då resultatet även påverkar andra finansiella mått.

Självfinansieringsgrad av investeringar är ett mått 

som hämtar uppgifter från kassaflödesanalysen och 
målet är 100 procent över en femårsperiod. Sett över 
tid har kommunen klarat den målsättningen, men det 
är en utveckling med procenttal under 100 procent de 
senaste åren. Det beror på att kommunen har en ökad 
investeringsvolym men ett svagt resultat. Tidigare år 
har kommunen haft en låg investeringsvolym.

Långsiktig betalningsförmåga mäts via soliditet  
inklusive pensionsförpliktelser över en treårs- 
period. Lysekils kommun har en negativ soliditet och 
måste arbeta för att få en positiv soliditet. Trenden  
går åt rätt håll, 2019 uppgår soliditeten till -3,6 procent.

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

Ekonomi

Kommentar och organisation
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Analys och slutsats
Arbete med att utveckla förutsättningarna för barn 
och ungas inflytande i kommunen har varit särskilt 
angeläget då barnkonventionen blir lag den 1 januari 
2020. Under 2019 har behov av mer kunskap om detta 
identifierats. Inom ramen för utvecklingsområdet har 
två initiativ bestämts. Dels ett uppdrag som påbörjades 
under året med målsättning att hitta metoder för att 
stärka barn och ungas inflytande. Dels ett uppdrag som 
kommer påbörjas under 2020 och som syftar till att 
implementera barnkonventionen samt stärka barn-
rättsperspektivet i Lysekils kommun.

I arbetet med att förbättra, kvalitetssäkra samt sam-
ordna insatserna för barn och ungas fysiska och psyk-
iska hälsa har fokus legat på att förbättra samverkan 

med regionala parter genom arbetet med handlings-
plan psykisk hälsa Västra Götaland 2018–2020. Initiativ 
har till exempel tagits till att utreda förutsättningarna 
för en ungdomscentral. En ungdomscentral är en 
lättillgänglig integrerad verksamhet dit man kan vända 
sig om man som ung av olika anledningar mår dåligt. 
En samverkansdag med fokus på att öka samverkan 
mellan olika verksamheter har genomförts vilket resul-
terade i en gemensam åtgärdsplan. Det finns dock fort-
farande stora behov av att förbättra samverkan, rutiner 
och metoder för att barn och unga ska få rätt insatser i 
rätt tid varför detta arbete kommer att fortsätta 2020.

Samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fri-
tidsverksamhet (SSPF) fortlöper. Styrgrupp och arbets-
grupp har under året vidareutvecklat rutiner och metoder.

Utvecklingsmål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Trend

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

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun (%)

67,6 69,8

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

82,8 85,1

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

11,4

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

70,2 65,4

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

4,4 3,5

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

6 815 6 274

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats (%)

42 44

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år 
efter avslutad utredning eller insats (%)

71 57

Antal familjer som fått föräldrastöd under 
året (ej biståndsbedömt)

28 46

Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning hämtas från Kolada och redovisas under våren 2020

Utvecklingsområden

Barn och unga är vår framtid 

Ett utvecklingsområde är ett område som identifierar det politikerna i Lysekils kommun valt 
att fokusera på under en längre tid. Till utvecklingsområdet finns formulerade utvecklings-
mål som utgör grunden för förbättrings-, förändrings- och utvecklingsarbete.

Bedömning av hur det går med kommunens utvecklings-
mål har gjorts med hjälp av färgade symboler.
Trendpilen visar indikatorns utveckling i relation till 

tidigare års utfall. Pekar pilen uppåt betyder det att det är 
en positiv utveckling. Pekar pilen nedåt är utvecklingen 
negativ, ingen förändring visar vågrät pil.

Positiv utveckling, verksamheten  
når en fullt godkänd nivå.

Viss utveckling, verksamheten 
når en acceptabel nivå.

Ingen eller negativ utveckling,  
verksamheten når inte önskvärd nivå.

Svårbedömt
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Fältarbetet som bedrivs av två fältassistenter riktade 
till målgruppen ungdomar mellan 13–18 år är nyckel-
funktioner i det gemensamma förebyggande arbetet. 
Fältassistenterna tillhör Familjens Hus och arbetet 
bedrivs på flera arenor såsom i skolor, på fritidsgårdar 
samt i olika delar av kommunen där ungdomar befin-
ner sig. Fältassistenterna arbetar med att förebygga 
riskbeteenden och istället erbjuda positiva alternativ. 
Detta sker genom gruppverksamheter och andra akti-
viteter där goda relationer kan upprättas. 

Strategin om föräldrastöd följs upp kontinuerligt.  
Flera processer pågår, bland annat genom det arbete 
som bedrivs i Familjens Hus. Verksamheten arbetar 
främjande, förebyggande och uppsökande. Familjens 
Hus vänder sig till barn mellan 0–6 år och ungdomar i 
åldern 13–20 år samt deras föräldrar. I slutet av mars 
2019 förstärktes Familjens Hus med en familjecoach 
som finansieras med medel från Länsstyrelsen. Familje- 
coachen vänder sig till barn i 7–12-årsåldern och deras 
föräldrar. Målgruppen har identifierats som svår att nå. 
Familjecoachens arbete är förebyggande och upp-
sökande och ska främja integration och delaktighet i 
samhället. Arbetet sker i nära samverkan med övriga 
delar inom Familjens Hus och i nära samverkan med 
Gullmarsskolan, förskoleklass-årskurs 6. Familjens  
Hus verksamhet är särskilt viktig eftersom det är en 
lättillgänglig verksamhet. Familjens Hus ger förut- 
sättningar för att nå målgrupper som annars kan  
vara svåra att nå.

Ett utvecklingsprojekt mellan särskola och särskilt 
boende har genomförts under två år. Utgångspunkten 
och syftet med projektet var att utarbeta arbetsformer, 
rutiner och kompetens kring barn och elevers behov. 
Syftet var också att möjliggöra att bo kvar i kommunen 
och hitta en helhetslösning gällande skolgång och fritid. 

Samarbetet har stärkts och rutinarbete har påbörjats. 
Dock har inte målsättningen uppnåtts fullt ut, främst 
beroende på hög personalomsättning. Samarbetet  
kommer att fortsätta trots att projektet är avslutat.

Uppbyggnaden av en familjecentral i Lysekils  
kommun pågår men har försenats på grund av  
problem med hyresnivåer för den lokal som ska  
byggas om för att passa verksamheten. Förhoppningen 
är att verksamheten ska kunna starta vid halvårs- 
skiftet. Målet är att Lysekils kommun, i samverkan  
med vårdaktörer, får ett ännu bättre främjande och 
förebyggande arbete.

Barn och unga är ett stort och komplext utveck-
lingsområde. Flera initiativ har tagits under åren och 
pågående insatser har särskilt följts upp. Dock har inte 
de initiativ och satsningar som utförts löst alla utma-
ningar. Konstateras kan att det behövs fler, bredare, 
tidigare och bättre insatser för att förebygga att barn 
och unga riskerar att hamna mellan stolarna. Ett 
konstaterande är också att kommunen inte kan klara 
utmaningarna på egen hand utan behöver samverka 
med andra aktörer såsom andra myndigheter, regio-
nala aktörer och inte minst civilsamhället.

Ett exempel på att utvecklingsområdet bidragit posi-
tivt kan ses genom den handlingsberedskap som finns 
genom SSPF där snabba insatser kunnat genomföras 
med lyckat resultat vid social oro. För att nå än bättre 
resultat genom tidiga insatser behöver samma bered-
skap uppnås vid förebyggande insatser. Ett exempel 
där samverkan kan ge förebyggande effekter bland 
relevanta målgrupper framkommer i samarbetet mel-
lan olika aktörer på mötesplatsen Rorkulten.

Det är av vikt att positiva erfarenheter som framkom-
mer används vid nya satsningar. Under 2020 påbörjas 
ett arbete med att motverka social oro.

Utvecklingsmål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Trend

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

Medarbetarengagemang (HME) totalt  
kommunen - Totalindex

74,2 75,6

Nöjd Medborgar-Index - 
Helheten

46 45

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

69 81

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

52 63

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 55

Vi utvecklas genom lärande 

Analys och slutsats
Intentionen är att Lysekils kommun ska bli en lärande 
organisation och att invånarna ska mötas av kreativa, 

kompetenta och medskapande medarbetare. Avsikten är 
att både politiker och tjänstepersoner utvecklar, lär om 
och lär nytt utifrån vad samhällsutvecklingen fordrar.

Värde saknas för Delaktighetsindex 2018 eftersom ingen mätning gjordes.
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Maritima Lysekil är en kraft att räkna med 

Analys och slutsats
Lysekils kommun har sedan ett år tillbaka en överens-
kommelse med Chalmers tekniska högskola, Kungliga 
Tekniska högskolan, Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs 
universitet och Research institutes of  Sweden kring 
utveckling av Kristineberg till en nationell plattform för 
marin forskning och innovation, Kristineberg Center. 
Under 2019 utvidgades partnerskapet till att även 
omfatta Innovatum. Svenska Miljöinstitutet har utökat 
sin närvaro med tre tjänster på Kristineberg Center. 
Även andra universitet och myndigheter har visat 
intresse för att ingå i ett utvidgat partnerskap.

Sammantaget innebär detta att det i Lysekils  
kommun nu finns representation från fem universitet 
och två institut samt en science park. Detta bidrog 
till att Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör 
under namngivningsceremonin för forskningsfartyget 
R/V Svea utsåg Lysekil till Sveriges centrum för  
marin innovationskraft. Etableringen av R/V Svea  
i Lysekil har också skapat förutsättningar för nyanställ-

ningar hos Sveriges lantbruksuniversitet, elva tjänster 
har utlysts.

Under 2019 erhöll Kristineberg Center sex miljoner 
kronor från Havs- och vattenmyndigheten för att möj-
liggöra att Kristineberg Center blir ett öppet nationellt 
samverkanscenter. Göteborgs universitet mottog 
medlen och gav Lysekils kommun och Maritima Lysekil 
i uppdrag att projektleda satsningen.

Kristineberg Center har under året haft ett flertal 
besök där kommunen deltagit. Exempelvis har Miljö- 
målsberedningen, övergödningsutredningen, tre riks-
dagspolitiker och EU-parlamentariker besökt stationen.

Lysekils kommun är också part i Ocean Data Factory, 
en av åtta datafabriker som Vinnova finansierade  
under året.

Dessvärre gick företaget som odlade ekologiska  
jätteräkor i konkurs under 2019. Det finns dock planer 
på att återuppta verksamheten.

Kommunen har under året arbetat för att möjliggöra 
ytterligare etableringar inom vattenbruk och har goda 

Fokus framöver är att skapa en organisationskultur 
med inriktning på ständiga förbättringar. Detta kräver 
ett ledarskap som främjar och avsätter tid för reflektion 
och dialog. Därför har chefs- och medarbetarplattformar 
med fokus på lärande, utveckling, kreativitet och stän-
diga förbättringar tagits fram. Under året har också en 
omfattande utbildningsinsats påbörjats gentemot kom-
munens samtliga chefer vilket på sikt kommer att bidra 
till en kompetent och ständigt lärande organisation.

Den interna kontrollen har förbättrats och fram-
komna brister har åtgärdats. Kommunens styrmodell 
skapar en struktur för planerings- och uppföljnings-
arbetet, vilket i sin tur ger goda grunder för att nå 
utvecklingsmålet. Utvecklingsområdet visar positiva 
framsteg men kräver mer tid och ytterligare åtgärder 
för vidare utveckling.

Framöver behöver fokus ligga på förtydligande av 
rollfördelning mellan politik och tjänstepersoner samt 
att bygga tillitsfulla relationer. Djupförståelsen av styr-
modellen hos politiker och chefer är avgörande för att 
lyckas och för att få en effekt av styrmodellens bärande 
idéer. Viktigt är också att utveckla former för kom-

munikation, dialog, reflektion och analys samt att se 
arbetsplatsen som en plats för utveckling där lärande 
och förändring går hand i hand.

Kopplingen mellan utvecklingsmålet och dess indi-
katorer har under året setts över och kompletterats. 
I stort kan konstateras att flertalet av indikatorerna 
pekar i en positiv riktning. De interna stödfunktion-
ernas roll har förtydligats under året vilket bidragit 
till ökad klarhet i vem som gör vad så att allt som ska 
göras blir gjort på det sätt som det är tänkt.

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

Andelen som tar kontakt med kommunen via  
telefon och som får ett direkt svar på en enkel fråga  
har kontinuerligt ökat de senare åren. 2017 var andelen  
45 procent, 2018 var andelen 52 procent och under 2019 
var andelen 63 procent. Utvecklingen är positiv men 
samtidigt har kommunen legat under riksgenomsnittet 
samtliga tre år vilket föranleder ett behov av att ytterli-
gare göra ansträngningar för att förbättra resultatet.

Utvecklingsmål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Trend

Samverkans- 
arenan Mariti-
ma Lysekil ska 
skapa tillväxt

Maritima utvecklingsprojekt i kommunen 9 10

Förvaltningens kvalitativa bedömning av 
utvecklingsområdet (Maritima Lysekil)

9

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

3 150

Där värde saknas för 2018 gjordes ingen mätning.
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Utvecklingsmål Indikator
Utfall 
2018

Utfall 
2019

Trend

I Lysekils kommun 
ska både bofasta 
och besökare  
erbjudas god 
livskvalitet och 
högkvalitativa upp-
levelser året runt

Antal ackumulerade gästnätter per år 111 268 131 191

Gästhamnsstatistik 8 161 8 050

Husbilsstatistik 3 896 4 492

Nöjd Medborgar-Index - Helheten 46 45

Nöjd Region-Index - Rekommendation 57 57

Antalet bostäder i 
Lysekil ska öka

Bostadsbyggande 115 36

Planberedskap (antagna och  
pågående detaljplaner)

14 16

Analys och slutsats
Antal ackumulerade gästnätter per sista november 
2019 uppgår till 131 191 nätter. Detta är en ökning 
med 17,9 procent jämfört med samma period före-
gående år. Under sommarperioden ses en markant 
ökning av inkvartering på hotell, stugbyar och vand-
rarhem. I september och oktober ses en kraftig ökning 
av gästnätter i kommunen. En tänkbar förklaring till 
det höga antalet är Preemraffs revisionsstopp. Under 
november sänktes antalet gästnätter igen.

Beläggningen i gästhamnar har minskat något 
medan antal husbilsgäster ökat. Lysekils kommun 

Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö 

blev utsedd till årets husbilsdestination vilket gett en 
ökad beläggning. Ett arbete med att utveckla såväl 
gästhamnar, hemmahamnar och ställplatser pågår. En 
arbetsgrupp har arbetat fram en handlingsplan inför 
sommarsäsongen 2020.

Destinationsstrategi för Lysekils kommun är framta-
gen och beslutad. Destinationsstrategin ger inriktning 
för hur Lysekils kommun ska utvecklas som en attrak-
tiv plats året runt för hel- och delårsboende, potentiella 
invånare, tillresta besökare, näringsliv samt förenings-
liv. Nästa steg i processen blir att ta fram handlings- 
planer för genomförande.  

förhoppningar om att kunna slutföra en etablering 
under första halvåret 2020. Arbetet inom området har 
uppmärksammats nationellt. I en rapport finansierad av 
Jordbruksverket nämndes Lysekils kommun som en av 
fem etableringskommuner i Sverige med högsta betyg.

Samarbetet runt vattenbruk mellan kommun, företag, 
forskning och utbildning har bidragit till att Lysekils 
kommun bjudits in att vara expert i regeringsuppdra-
get till Jordbruksverket avseende regelförenkling för 
vattenbruksföretag.

Testsite Skagerrak når nu en nationell och internatio-
nell marknad. Under året har Swedish Maritime Robo-
tics Center testat undervattensrobotar i Gullmarsfjor-
den. En bokning av tester runt förankring för flytande 
solenergi har inkommit för hösten 2020. Under 2019 
har även diskussioner förts med ett israeliskt bolag  
runt test och demo i kommunens vatten.

Innovatum har av Västra Götalandsregionen fått 

i uppdrag att utreda behovet av en dedikerad marin 
science park.

Några av de utvecklingsprojekt som pågår inom det 
maritima området är:

• Maritim Utveckling i Bohuslän
• Kristineberg Center
• Testsite Skagerrak
• Marin science park
• Nedsänkningsbara odlingar  

(Svenska Miljöinstitutet)
• Blå fånggrödor

Lysekils kommun driver eller är delaktig i flera av 
projekten.

Inom ramen för utvecklingsområdet har också  
behovet av havsnära verksamhetsmark lyfts. Bland 
annat är det angeläget att fortsätta detaljplanearbetet 
i Valbodalen. Även utveckling kring Grötö och Södra 
hamnen är betydelsefullt.



Det nyckeltal som saknas i redovisningen finns vid årsredovisningens sammanställning ännu inte att tillgå i Kolada. 
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Utvecklingsmål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Trend

Lysekils  
kommun ska 
konsumera 
hållbart

Miljöbilar av personbilar och  
lätta lastbilar enligt MFS (%)

45,6 48,6

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

20

Lysekils kom-
mun planerar 
för ett hållbart 
samhälle

Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete 52 51

Analys och slutsats
Inför 2019 antogs nya mål för utvecklingsområdet:

• Lysekils kommun ska konsumera hållbart
• Lysekils kommun planerar för ett hållbart 

samhälle
Strategier som identifierats för att nå målen är:
• Upphandling: Använda upphandling som ett 

strategiskt verktyg för att konsumera hållbart
• Resurseffektivisering: Vidta åtgärder och effek-

tiviseringar inom områdena energi, livsmedel, 
avfallshantering, transporter och skadliga ämnen

• Ökad kunskap och medvetenhet bland kommu-
nens medarbetare om innebörden av hållbarhet 
och effekterna av den egna verksamhetens 
påverkan på miljön

För att arbeta med dessa mål och strategier gjordes 
bedömningen att en miljö- och klimatstrateg behöver 

Vi tar ansvar för miljön

rekryteras. I juni fattade kommunfullmäktige beslut  
om att förstärka kommunstyrelsens budget för att 
möjliggöra en sådan rekrytering. Under hösten genom-
fördes denna rekrytering och funktionen kommer att 
finnas på plats i januari 2020.

Miljö- och klimatstrategens uppdrag blir att stödja 
och följa upp implementeringen av de framtagna rikt-
linjerna för ett strukturerat miljöarbete. Andra insatser 
som krävs under 2020 är att kartlägga hur väl Lysekils 
kommun svarar upp mot agenda 2030. Det behövs 
också utbildnings- och inspirationsinsatser kopplat till 
den ekologiska hållbarheten och agenda 2030.

Under året har riktlinjer för ett strukturerat miljöar-
bete och riktlinjer för laddningsinfrastruktur antagits 
och förutsättningarna för att intensifiera arbetet inom 
utvecklingsområdet är därför goda.

Nöjd-Medborgar-Index rörande miljöarbetet har sjunkit 

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

Bostäder
Det finns ett stort behov av fler bostäder i Lysekils 
kommun. Med kommunens läge och miljö finns  
förutsättningar att skapa attraktiva bostäder vilket  
kan bidra till inflyttning. Ett fortsatt fokus på att  
färdigställa detaljplaner för bostäder är av stor vikt  
så att kommunen kan erbjuda attraktiva boenden i 
en intressant miljö. Preemraff  står inför en eventuell 

utbyggnad och den planerade utbyggnaden väntas 
ge omkring 150 nya jobb. Det finns en planberedskap 
inom en femårsperiod på cirka 500 bostäder för att 
möta kommande behov.  
De aktuella områdena är:

• Norra Hamnstranden
• Sjukhuset
• Hotell Lysekil
• Norra Skalhamn
• Norra Tronebacken
• Lysekilshemmet

Arbete pågår också med ett antal mindre 
bostadsplaner.

Detaljplaner i kustbandet är komplexa och överkla-
gas ofta, vilket leder till förseningar. Detta gäller även  
för Lysekils kommun. Det är viktigt att jobba långsiktigt 
med frågan, så att detaljplaner löpande färdigställs i 
takt med bostadsmarknadens behov. Hänsyn bör även 
tas till olika boendeformer, inte minst hyresrätter.
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marginellt från 52 till 51 och är något lägre än snittet i 
riket som uppgår till 54. Nöjd-Medborgar-Index utgår 
från en fråga om vad medborgaren tror eller tycker om 
kommunens insatser för att kunna leva miljövänligt.  
Medborgarundersökningen är ingen brukarundersökning 
utan en attitydundersökning. Den behöver därför kom-
pletteras med annan fakta och kunskap.

Andel ekologiska livsmedel i kommunens  
verksamhet har inte publicerats ännu men bedöm-
ningen är att ekologiska matinköp i kommunens  

verksamhet ligger under genomsnittet i riket.
Andelen miljöbilar fortsätter att öka och uppgår  

nu till 48,6 procent. Förvaltningen gör bedömningen 
att målet om att nå en fossilfri fordonspark till 2030  
är realistiskt.

Alla verksamheter i kommunen kommer i 2020 års 
verksamhetsplaner beskriva hur arbetet med eko-
nomisk, social och ekologisk hållbarhet ser ut. Detta 
möjliggör kartläggningen av hur hållbarhetsarbetet 
fungerar i kommunen. 
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Uppdrag Status  Kommentar

Kommunstyrelsen får ett särskilt uppdrag 
att samordna åtgärder för att nyanlända ska 
ges förutsättningar att komma i egen för-
sörjning på snabbaste och effektivaste sätt. 

Hösten 2018 genomfördes en utredning med fokus på 
att kommunen måste ta ett samlat grepp kring arbetet 
med sysselsättningsfrågorna i syfte att minska bero-
endet av (och risken för behov av) försörjningsstöd. 
Denna mynnade ut i ett förslag om att under utbild-
ningsnämnden bilda en arbetslivsförvaltning bestående 
av arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen samt 
individ- och familjeomsorgens verksamhet med försörj-
ningsstöd. Detta blev även kommunfullmäktiges beslut 
och den nya förvaltningen kommer att vara igång från 
och med 2020. Denna förändring, att samla kommunens 
verksamheter som på olika sätt arbetar med sysselsätt-
ningsfrågor i en organisation, förväntas ge effekten att 
fler personer kommer i arbete eller studier och därmed 
inte blir beroende av försörjningsstöd.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i sam-
arbete med Munkedal och Sotenäs arbeta 
fram strategier för att ta tillvara på digitali-
seringens möjligheter för den kommunala 
verksamheten och för att utveckla service 
och stöd till medborgarna.

Kommunfullmäktige fastställde i november 2018 Digital 
Agenda för Sotenäs, Munkedal och Lysekil 2019-2022 
(reviderad i november 2019). Agendan är ett över-
gripande måldokument som beskriver kommunernas 
gemensamma strategiska förhållningssätt till digitalise-
ring. Utifrån detta kommer samarbetet att fortsätta med 
att i praktiken digitalisera olika verksamhetsprocesser. 
Gemensamt arbete är initierat bland annat när det gäller 
e-tjänster samt automatisering av försörjningsstöd.
De strategiska IT-frågorna ligger på kommunstyrelsen 
medan den gemensamma driftorganisationen för IT 
lyder under samhällsbyggnadsnämnden. Styrningen av 
det för SML gemensamma digitaliseringsarbetet sker 
via den styrkedja som från och med 2019 gäller för 
avtalssamverkan inom IT.

Avsätt resurser till heltidsresan.

Inom kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden 
och utbildningsnämnden har genomgång av sysselsätt-
ningsgrader skett och rutiner skapats för att säkerställa 
heltidsresan. Utbildningsnämnden har en årsplanering 
för arbetet som följer läsåret.

Socialnämnden avsatte resurser för heltidsresan i 
budget 2019. Arbetet påbörjades och enligt planeringen 
startade de med avdelningen för LSS och socialpsykia-
tri. På grund av vakanser på chefsbefattningarna inom 
avdelningen avstannade dock arbetet men det återupp-
togs i december 2019.

Uppdrag från kommunfullmäktige

Ja

Ja

Pågår
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Uppdrag Status  Kommentar

Socialnämndens kostnader ska ner till 
snittet för andra jämförbara kommuner.

Arbetet med anpassning av kostnaderna pågår och 
kostnadsminskningar har uppnåtts.

Inom vård- och omsorgsavdelningen har särskilt boende 
minskat sina kostnader i enlighet med uppdraget. Hem-
tjänsten har också minskat sina kostnader, men har en 
bit kvar då de dels hade längre uppstartsperiod och dels 
fick minskade uppdrag vad gäller biståndsbedömd tid. 

LSS-avdelningen har låga kostnader inom sina boen-
den men har högre kostnad inom personlig assistans. 
Översyn av boendestrukturen har påbörjats under sista 
kvartalet 2019. Schemaöversyn pågår också i samband 
med att arbetet med heltidsresan har startat vid LSS- 
avdelningen. Den höga kostnaden för personlig assis-
tans hör samman med att stor del av assistansen utförs 
av extern utförare. Kommunen har då ansvar för sjuk-
penning för den personalen, vilket medför kostnader 
som inte täcks av Försäkringskassans ersättning.

IFO har under 2019 ökade kostnader för försörjnings-
stöd och missbruksvård. Kostnaderna för barn och unga 
sänktes under 2018 för att sedan åter stiga 2019 på 
grund av oroligheter och stora behov hos målgruppen.

Satsa på föreningslivet.

Uppdraget handlade om att inom kommunstyrelsens 
ram omfördela 0,5 mnkr för att öka stödet till förenings-
livet och påbörja en utveckling av Idéburet Offentligt 
Partnerskap (IOP).
 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 om 
riktlinjer för samverkan i enlighet med IOP. I april öpp-
nades kulturmötesplatsen Rorkulten som drivs av ABF 
utifrån ett avtal med Lysekils kommun enligt riktlinjerna 
för IOP. På Rorkulten bedrivs studieverksamhet, musik, 
film med mera. 

Kommunala aktiviteter som fritidsgårdsverksamhet, 
kulturevenemang, samhällsguide och arbetsmarknads-
insatser är ytterligare exempel på vad som genomförs.
 
Vid sidan av detta uppdrag till kommunstyrelsen kan 
nämnas att under 2019 har utbildningsnämnden anställt 
en föreningsutvecklare. Rollen är tänkt att föra dialog 
med föreningslivet i syfte att utveckla och samordna 
verksamheter som rör kultur och fritid. Insatser och ar-
betssätt ska följa det av nämnden fastställda kultur- och 
fritidspolitiska programmet.

Inför barnomsorg på obekväm arbetstid.

Utbildningsnämnden antog i februari 2019 regler för 
barnomsorg på obekväm arbetstid. Barnkonsekvens- 
analys har genomförts i samband med framtagandet. 

Under hösten har totalt sju ansökningar inkommit.

Ja

Ja

Ja
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Kommunkoncernens organisation

Kommunfullmäktige

Valberedning

Kommunstyrelse 
Ordförande: Jan-Olof Johansson (S) 
Förvaltningschef: Leif Schöndell

Valnämnd 
Ordförande: Roger Siverbrant (S) 

Kommunrevision

Nämnder Lysekils Stadshus AB 
Styrelseordförande: Christina Gustavsson (S) 
Verkställande direktör: Leif Schöndell

Samhälls- 
byggnadsnämnd 
Ordförande:  
Lars Björneld (L) 
Förvaltningschef:  
Per Garenius

Jävsnämnd  
Ordförande:  
Charlotte Wendel  
Lendin (S) 
Förvaltningschef:  
Per Garenius

Socialnämnd 
Ordförande:  
Ricard Söderberg (S) 
Förvaltningschef:  
Eva Andersson

Utbildningsnämnd 
Ordförande:  
Monica Andersson (C)
Förvaltningschef:  
Lennart Olsson

LEVA i Lysekil AB 
100 %  

Styrelseordförande:  
Agneta Blomqvist (S) 
Verkställande direktör: 

Susanne Malm

Rambo AB 
25 %

LysekilsBostäder AB 
100 %  

Styrelseordförande:  
Mårten Blomqvist (S) 

Verkställande direktör: 
Christina Johansson

Havets Hus i Lysekil AB
100 % 

Styrelseordförande:  
Micael Melin (S) 

Verkställande direktör: 
Maria Jämting

Lysekils Hamn AB 
100 % 

Styrelseordförande:  
Klas-Göran Henriksson (S) 

Verkställande direktör: 
Dan Ericsson

Delägda bolag

Fyrstads Flygplats AB 
1 %

Kommunalförbund

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
21,7 %

Gemensamma nämnder

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Ordförande: Eva Abrahamsson (M) 
Förvaltningschef: Eveline Savik



Nämnd Verksamhet Privata utförare

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är den nämnd som 
under kommunfullmäktige har till 
uppgift att leda, samordna, följa upp 
och utöva uppsikt över kommunens 
verksamheter.

Miljönämnden  
i mellersta Bohuslän

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

Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar 
för att Lysekils kommun har en god  
bebyggd miljö, god livsmiljö samt  
trygghet och säkerhet. Nämnden har  
ett särskilt ansvar för planering av  
natur- och kulturmiljö, fastigheter,  
infrastruktur, IT och servicearbeten 
(kost, städ, intern administration). 

Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden är huvudman  
för förskola, grundskola, grund- 
särskola, musikskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, vuxenutbildning, 
särskild utbildning för vuxna. Nämnden 
ansvarar också för folkbiblioteken samt 
kultur- och fritidsverksamhet riktad  
till allmänheten.

Ersättning till privata utförare inom för-
skola svarade 2019 för 1% av nämndens 
totala kostnader.

Socialnämnden Socialnämnden ansvarar för att Lysekils 
kommuns invånare får stöd, vård och 
omsorg. Nämnden har ett särskilt an-
svar för att stödja utsatta individer och 
familjer som har behov  
av kompletterande samhällsinsatser. 
Verksamheten är relativt detaljreglerad 
med avseende på kommunens skyldig-
heter och den enskildes rättigheter.

Ersättning till privata utförare inom 
LSS svarade 2019 för 4% av nämndens 
totala kostnader.

Valnämnden Valnämnden administrerar de allmänna 
valen vart fjärde år till riksdag, landsting 
och kommunfullmäktige samt val till 
EU-parlament och folkomröstningar. 
Detta omfattar bland annat utbildning 
av valförrättare, hantering av förtids- 
röster och förberedelser inför val.

Jävsnämnden Jävsnämnden ansvarar för tillsyn,  
beslut och övrig myndighetsutövning  
i ärenden där samhällsbyggnadsnämn-
den inte får utöva myndighetsutövning 
gentemot verksamhet och objekt som 
nämnden själv bedriver och därmed 
på grund av jäv inte kan fatta beslut. 
Jävsnämnden för kommunens talan 
i mål eller ärenden som rör den egna 
verksamheten.
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Utveckling av verksamheten
Kommunkoncernen, mnkr 2019 2018 2017 2016 2015

Verksamhetens intäkter 557 556 596 615 548

Verksamhetens kostnader -1 363 -1 319 -1 329 -1 282 -1 182

Av-/nedskrivningar -82 -81 -80 -105 -78

Skatteintäkter och statsbidrag 928 887 865 839 785

Finansiella poster -16 -9 -22 -24 -24

Resultat efter finansiella poster 25 34 30 42 48

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser (%) 8 6 4 2 -1

Nettoinvesteringar 151 132 138 112 97

Självfinansieringsgrad (%) 82 93 93 218 184

Långfristig låneskuld 911 871 889 890 960

Antal månadsavlönade 1 655 1 687 1 734 1 728 1 649

Kommunen, mnkr 2019 2018 2017 2016 2015

Verksamhetens intäkter 234 242 266 278 244

Verksamhetens kostnader -1 126 -1 099 -1 101 -1 071 -970

Av-/nedskrivningar -29 -29 -27 -29 -26

Skatteintäkter och statsbidrag 928 887 865 839 785

Finansiella poster 7 18 5 3 3

Resultat efter finansiella poster 13 20 8 19 36

Resultatets andel av skatteintäkterna (%) 1,5 2,2 0,9 2,2 4,6

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser (%) -4 -7 -11 -16 -20

Nettoinvesteringar 42 50 46 25 29

Självfinansieringsgrad (%) 87 79 89 232 195

Långfristig låneskuld 65 65 85 85 110

Antal månadsavlönade 1 410 1 447 1 493 1 491 1 427

Antal invånare 14 555 14 611 14 621 14 570 14 464

Kommunal skattesats (%) 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46

Kommunkoncernens resultat efter finansiella poster  
har legat runt 30 mnkr de tre senaste åren, vilket  
är en nedgång jämfört med 2015-2016. För kommun- 
ens del är resultatet i förhållande till skatteintäkter  
och statsbidrag ett intressant nyckeltal. En målsätt- 
ning för många kommuner är att nå över 2 procent 
årligen. Lysekils kommun nådde 1,5 procent i år  
men 2,2 procent förra året tack vare reavinster.
Sett över den senaste femårsperioden har dock  

soliditeten successivt stärkts. Kommunkoncernens  
soliditet var negativ 2015 men uppgår nu till stabila  
8 procent.

Nettoinvesteringarna har ökat de senaste åren och  
sett till behovet är en fortsatt ökning att vänta.  
Självfinansieringsgraden har hållit sig under  
100 procent de senaste åren och på grund av detta  
har låneskulden kunnat minskas i kommunen och  
legat på en relativt konstant nivå i kommunkoncernen.
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Viktiga förhållanden för resultat  
och ekonomisk ställning

Demografi
Befolkningsutvecklingen i kommunen är negativ mellan 
2018 och 2019, det är en minskning med 56 personer, 
vilket är en ovanligt stor minskning. Antalet 65 år och 
äldre har ökat med 76 personer. Åldersgruppen 0-19 
år har minskat med 43 personer. Gruppen 20-64 år har 
minskat med 89 personer, vilket är en stor minskning 
av personer i arbetsför ålder. En djupare analys av vilka 
kategorier av personer som flyttat från kommunen 
kommer att göras under första kvartalet 2020.

Befolkningsstrukturen följer samma utveckling som 
övriga Sverige. Det är en ökande andel äldre personer 
och populationen 20-64 år minskar. När det är färre som 
arbetar så påverkas också skatteunderlaget negativt.

Ett mått som mäter förhållandet mellan de som förvän-
tas arbeta och betala skatt kontra de som har behov av 
välfärdstjänster är den så kallade demografiska försörj-
ningskvoten. Den mäter andelen 0-19 år och 65 år och 
äldre i förhållande till antalet 20-64 år.  Lysekils kommun 
har värdet 98 procent för 2019. Kommunen har ett högre 
värde än snitt i Västra Götalandsregionen och i jämförelse 
med snittet för alla kommunen i Sverige. Önskvärt är ett 
lågt värde, men Lysekils kommun ligger cirka 10 procent-
enheter över snittet för Sveriges kommuner.

I och med den åldrande befolkningen i kommunen 
uppkommer också behov av nya äldreboenden och 
annat stöd till äldre. Vid mätning 2019-12-31 var det 
14 555 invånare och av dessa var det 30 procent som 
var 65 år eller äldre.

Eftersom personer i arbetsför ålder minskar kommer 
personalförsörjningen påverka kommunen både perso-
nellt och finansiellt.  Med tanke på omvärlden kommer 
det att vara stor konkurrens om kompetent personal.

Det finns verksamheter inom kommunen som haft 
hög personalomsättning, vilket påverkar både ekono-
min och verksamhetens utveckling. Vissa personal-
grupper är så svåra att rekrytera att kommunen använt 
bemanningstjänster, vilket blir kostsamt i längden. Ett 
viktigt område att fokusera på är att behålla befintlig 
personal och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Om Lysekils kommun ska vara en attraktiv plats att 
bo på, krävs att det byggs olika former av boende som 
kan locka personer att bosätta sig i kommunen. Om 
Preemraffs eventuella utbyggnad genomförs kommer 
det att uppstå ett stort behov av bostäder i kommunen. 

Väsentliga risker och  
osäkerhetsfaktorer
Lysekils kommun är i sin verksamhet utsatt för olika 
typer av risker. Exempel på risker är finansiella risker, 
borgensåtagande, skador på kommunal egendom, 
störningar i IT-system med mera.

Finansiella risker
Lysekils kommun har fastställt en finanspolicy som 
gäller såväl för kommunen som för de helägda kon-
cernbolagen i Lysekils Stadshus AB (nedan benämnt 
koncernen).

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

Den totala externa låneskulden i den sammanställda 
redovisningen uppgår till 910,8 mnkr (871,1 mnkr) 
varav kommunens externa låneskuld utgör 65,0 mnkr 
(65,0 mnkr). I kommunens finanspolicy anges att minst 
tre långivare bör eftersträvas. Lysekils kommun hade 
vid årsskiftet enbart Kommuninvest i Sverige AB som 
långivare och detsamma gäller för koncernen.

För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av 
ränterisken i kommunens och koncernens skuldportföl-
jer, används finansiella derivatinstrument. Hanteringen 
sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är 
fastställda i kommunens finanspolicy. De instrument 
som är tillåtna är ränteswapar, FRA, Caps och Floors. 
Ränteswapar har hittills använts både i koncernen och 
i kommunen. Utestående ränteswapavtal uppgår till 
45,0 mnkr (65,0 mnkr) hos kommunen och 555,0 mnkr 
(650,0 mnkr) hos koncernen. På bokslutsdagen finns 
ett värde på cirka -3,2 mnkr (-5,2 mnkr) i kommunens 
ingångna avtal och -28,5 mnkr (-42,6 mnkr) i koncer-
nens ingångna avtal.

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

Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldport-
följen ska enligt policyn inte understiga ett år och inte 
överstiga sju år. I kommunen var räntebindningstiden 
2,68 år (4,13 år) och i koncernen 2,27 år (2,54 år). 
Genomsnittsräntan för Lysekils kommun uppgår vid 
årsskiftet till 1,80 procent (2,78 procent). För koncer-
nen var genomsnittsräntan 1,89 procent (2,31 procent).

Enligt policyn bör den genomsnittliga kapitalbind-
ningstiden inte understiga ett år. Den genomsnittliga 
kapitalbindningstiden för kommunen är 1,11 år (2,11 
år) och 2,48 år (2,07 år) för koncernen. Slutligen ska, 
inom den närmaste tolvmånadersperioden, högst 60 
procent av låneportföljen förfalla. Vid bokslutstillfället 
uppgår denna andel för kommunens del till 63 procent 
(0 procent). För koncernen är motsvarande andel 37 
procent (23 procent). I koncernens fall uppfylls policyn 
medan för kommunen rättas detta till vid nästa låneför-
fall våren 2020.

Lysekils kommun är sedan juni 2006 medlem i 
Kommuninvest ekonomisk förening. I samband med 
inträdet som medlem ingick kommunen en solidarisk 
borgen såsom för egen skuld som för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förplik-
telser. Samtliga kommuner som den 31 december 2019 
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 
har ingått likadana borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekono-
misk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna 
vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret 
fördelas i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest 
i Sverige AB. Ansvaret ska också fördelas i förhållande 
till storleken på medlemskommunernas respektive 
insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av  
Lysekils kommuns ansvar, enligt ovan nämnd borgens- 
förbindelse, kan noteras att den 31 december 2019 
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktel-
ser till 460 926 mnkr och totala tillgångar till 460 365 
mnkr. Lysekils kommuns andel av de totala förpliktel-
serna uppgick till 1 019 mnkr eller 0,22 procent och 
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 020 
mnkr eller 0,22 procent.

Borgensåtagande
Lysekils kommuns nyttjade borgensåtagande vid 
utgången av 2019 uppgick till 1 099,4 mnkr  
(948,3 mnkr). Av åtagandet avser 837,9 mnkr helägda 
kommunala bolag, 235,8 mnkr avser Kooperativa 

hyresrättsföreningen Lysekils äldrebostäder, 19,0 mnkr 
avser Rambo AB. Resterande 6,7 mnkr avser förlust- 
ansvar till egna hem och bostadsrättsföreningar samt 
till Folkets Hus- och idrottsföreningar. Det föreligger 
i nuläget inte någon känd förlustrisk bland Lysekils 
kommuns åtaganden.

Intern kontroll
Enligt antagna riktlinjer för intern kontroll ska  
kommunens nämnder besluta om genomförande av 
granskning av processer och rutiner inom sitt ansvars-
område. För koncernens bolag gäller de gemensamma 
ägardirektiven.

Riktlinjer för intern kontroll antogs av Lysekils kom-
munfullmäktige den 19 oktober 2017 och började att 
gälla 2018.

Försäkringsskydd
Lysekils kommun och koncernen har tecknat ett antal 
försäkringsavtal. Avtalen omfattar bland annat fullvär-
desförsäkring av fastigheter. Avtalen innehåller också 
ansvarsförsäkringar och olycksfallsförsäkringar för 
barn och ungdomar samt personer i arbetsmarknads-
politiska åtgärder.

Säkerhetsarbete
Det kommunala säkerhetsarbetet samordnas av en 
säkerhetsstrateg. Under 2019 har säkerhetsfunktionen i 
Lysekils kommun stärkts upp genom avslut av samver-
kansavtalet med Munkedals kommun gällande funktio-
nen säkerhetsstrateg. Denna funktion har från och med 
2019 hela sin tjänst i Lysekils kommun.

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

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

Utöver ovanstående har förändringar i befolknings- 
underlaget avseende elevantal respektive antalet äldre 
en mycket stor betydelse för kostnadsutvecklingen.

Det är framförallt svårt att snabbt anpassa verksam-
heten och därmed kostnaderna till minskande behov. 
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För att ha en beredskap och därmed ett bra  
planeringsunderlag för att anpassa verksamheterna till 
förändringarna görs årligen befolkningsprognoser. Upp-
följning av födelsenetto och flyttnetto sker kvartalsvis.

En sammanfattande finansiell riskbedömning visar 
att ett kvalitetssäkrat prognosarbete, god kontroll och 
målstyrning måste ha fortsatt hög prioritet. På längre 
sikt bör Lysekils kommun ha ett resultat på minst två 
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunal fastighetsavgift.

Händelse/förändring Kostnad/Intäkt

Löneökning med 1 procent -6,8 mnkr

Förändring av försörjningsstödet med 10 procent +/- 1,9 mnkr

Inflation, prisökning  
1 procent på varor och tjänster

-1,4 mnkr

Bruttokostnadsförändring med 1 procent +/- 3,8 mnkr

Förändrad utdebitering med 1 kr +/- 33,2 mnkr

Befolkningsförändring +/- 100 personer  
genomsnittsberäknad effekt på skatteintäkterna

+/- 5,2 mnkr
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Händelser av väsentlig betydelse

Kommunen
Under året har reavinster vid försäljning av anläggnings-
tillgångar uppgått till 4,8 mnkr. Det handlar i sin helhet 
om försäljning av mark. Kommunen har också bidragit 
med investeringsmedel för att få forskningsfartyget  
R/V Svea till Lysekil genom att Gullmarskajen har  
renoverats för 21,6 mnkr sett över de två senaste åren.

Kommunen har haft kraftigt ökade kostnader för 
institutionsplaceringar av barn och unga. En kostnads-
ökning på cirka 11 mnkr mellan 2018-2019. Även kost-
nader för försörjningsstödet har ökat i jämförelse med 
2018. För att möta personer som står utanför arbets-
marknaden har kommunen fattat beslut om en arbets-
livsförvaltning, vilken samlar resurser inom vuxenut-
bildning, försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser.

Kommunen har också minskade bidrag från Skol-
verket och Migrationsverket, en minskningstakt som 
är väsentligt större än vad som prognostiserades vid 
budgetarbetet.

De kommunala bolagen
Det har varit ett relativt händelserikt år för dotter- 
bolagen.

Lysekils Hamn AB har under året ändrat sin verk-

samhet genom att man från och med den 1 augusti 
2019 inte längre bedriver egen hamn- och stuveri-
verksamhet. Bolaget arrenderar ut denna verksamhet 
till tredje part. Man har också fått en ny betydande 
hyresgäst i Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som 
hyr kajplats och förråd vid Gullmarskajen för sitt nya 
forskningsfartyg R/V Svea. För att få detta på plats  
har bolaget investerat 10,4 mnkr, vilket finansierats 
genom extern upplåning. 

LysekilsBostäder AB har sålt fastigheter och 5,3 
mnkr utav bolagets årsresultat utgörs av reavinster.

LEVA i Lysekil AB har under året påbörjat en pro-
cess som utmynnar i att man från den 1 januari 2020 
överlåter sin VA-verksamhet till det nybildade dotter-
bolaget LEVA Vatten AB.

Havets Hus i Lysekil AB har genomfört en större 
ombyggnation av sin anläggning vilket kommer att 
bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 
Ombyggnationen försenades något vilket påverkade 
verksamheten negativt.  

Det delägda Rambo AB har under 2019 infört  
ett nytt insamlingssystem i Munkedals kommun. Detta  
har medfört stora investeringar och nyupplåning med  
16,4 mnkr med borgen från Munkedals kommun.
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Förväntad utveckling

Kommunen
För kommunen är det en stor osäkerhet kring befolk-
ningsutvecklingen, prognoser som tagits fram har varit 
alltför optimistiska. Flyktingströmmen som påverkade 
kommunen från och med 2015 har mattats av och 
kommunen är inne i en anpassningsfas. Statsbidragen 
har minskat och det kräver åtgärder i verksamheten. 
Boenden har stängts och anpassningar vad gäller  
personal har gjorts.

Kommunen har också en befolkningsstruktur med 
en större andel i de högre åldrarna och kommunen 
kommer att revidera äldreplanen för att analysera 
kommande behov.

Sett till kommunens verksamhetskostnader och de 
framtida skatteintäkterna så är det en obalans och 
kommunen kommer att behöva effektivisera verksam-
heten för att nå ett resultatmål om 2 procent. Redan i 
budget 2021 konstateras att besparingar eller effektivi-
seringar på runt 10 mnkr krävs för att nå målet.

Kommunen har som många andra kommuner ett 
stort behov av att investera i sina ålderstigna anlägg-
ningar såsom skolor och fritidsanläggningar. Nu är rän-
tan låg och det är möjligt att låna till investeringar men 
om räntan stiger är det på lång sikt en finansiell risk.

Den största privata arbetsgivaren i kommunen, 
Preemraff, står inför en eventuell utbyggnad och om 
den genom-förs kommer det att innebära ett stort 
behov av bostä-der. Frågan om utbyggnad är inte 
avgjord utan det kommer att vara ett beslut för 
regeringen.

Sveriges kommuner har svårt att klara sina uppdrag 
och har behov av resurser från staten, inte bara riktade 
statsbidrag. Riksdagen har beslutat om tillskott, om än 
av tillfällig art, och i vårändringsbudgeten 2020 kommer 
beslut om ytterligare medel. Av Sveriges kommuner var 
det cirka 41 procent som redovisade ett negativt verk-
samhetsresultat 2019 enligt Statistiska centralbyråns 
(SCB:s) preliminära uppgifter. För att klara välfärdsupp-
draget behövs ett ekonomiskt tillskott från staten.

De helägda kommunala bolagen

LysekilsBostäder AB
Bolaget arbetar aktivt för att, i enlighet med sina 
direktiv, skapa nya bostäder och utveckla bostadsom-
råden för att kommunen ska bli ännu mer attraktiv för 
människor att bo och arbeta i. Under kommande år har 
bolaget dessutom ett stort reinvesterings- och under-
hållsbehov i flera befintliga fastigheter för att upprätt-
hålla kvalitet och ett bekymmersfritt boende. Dessa 
utmaningar kräver finansiella och personella resurser.

LEVA i Lysekil AB
Bolaget kommer fortsatt att bidra till utveckling av 
förnyelsebar energi genom att undersöka möjligheten 
till ökad produktion av förnyelsebar el från bland annat 
vindkraft och solceller. Under de kommande åren 
har bolaget ett ökat reinvesterings- och underhålls-
behov inom VA-området för att upprätthålla kvalitet, 
leveranssäkerhet och säkra mot framtida klimatför-
ändringar. Ett aktivt strategiskt arbete vad gäller den 
framtida dricksvatten- och avloppsförsörjningen pågår. 
Målet är att under 2020 få samsyn med närliggande 
kommuner. I detta arbete beaktas även reserv- och 
nödvattenfrågan.

Havets Hus i Lysekil AB
En större akvarieupplevelse kommer att skapas genom 
att fyra nya stora välvda akvarier ska stå färdiga under 
juni månad och flertalet mindre står klara under våren 
2020. Satsningar kommer att göras på engagerande 
upplevelser både i dagsprogrammet och i lokalerna samt 
kommer fler forskningsprojekt att kommuniceras till 
besökarna. De nya lokalerna medger en högre kvalitet på 
undervisning och en ökad tillgänglighet för skolor. Målet 
är att knyta fler skolor till verksamheten. Några av dessa 
satsningar kommer att ge resultat på kort sikt, redan 
under 2020, medan andra kommer att ta längre tid.  
Styrelsens och ledningens bedömning är att verksam-
heten kommer att ge ett positivt resultat under 2020.

Lysekils Hamn AB
Bolagets framtid kommer avgöras under det kom-
mande året. En utredning pågår om vilken verksamhet 
som ska bedrivas i bolaget alternativt att bolagets 
tillgångar överlåts inom kommunkoncernen.
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Väsentliga personalförhållanden

Antalet månadsavlönade i kommunkoncernen har 
minskat något sedan föregående år. För bolagens del 
har LEVA i Lysekil AB ökat sitt antal något kopplat till 
ökad investeringstakt samt på grund av överbryggning 
av planerade pensionsavgångar under 2020. Lysekils 
Hamn AB har outsourcat hamn- och stuveriverksam-
heten och därför minskat sitt antal till att vid årsskiftet 
uppgå till fem personer.

En viktig framtidsfråga är kompetensförsörjning. När 
befolkningen minskar i de arbetsföra åldrarna kommer 
fler företag att konkurrera om samma personer. Kom-
munen måste på olika sätt vara en attraktiv arbetsgi-
vare som står sig i konkurrensen.

Kommunen har haft en stor omsättning av personal 

inom vissa grupper och även svårt att rekrytera vissa 
yrkesgrupper. Det är därför av betydelse att behålla 
den personal som finns i kommunen och utveckla  
dess kompetens.

Den totala sjukfrånvaron har stigit i jämförelse med 
2018. Om man ser till helheten i kommunen är det  
över 100 årsarbetare som är sjuka under året. Det är  
ett stort arbetsbortfall och även kostnader kopplade  
till vikarier. Att arbeta med frisknärvaro är en  
strategisk fråga.

Kommunen har satsat på ledarutbildning, för  
att rusta cheferna i deras ledarskap. Totalt omfattar 
utbildningen sex heldagar samt tre halvdagar med 
handledning.

Antal månadsavlönade 2019 2018 2017

Lysekils kommun 1 410 1 447 1 493

LysekilsBostäder AB 15 15 15

LEVA i Lysekil AB 80 74 71

Havets Hus i Lysekil AB 9 10 10

Lysekils Hamn AB 5 13 15

Rambo AB 74 72 74

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 62 61 56

Summa anställda 1 655 1 692 1 734
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För att möta samhällets och invånarnas krav behöver 
Lysekils kommun ha en god överblick över hur verk-
samheterna fungerar. Det är därför viktigt med fokus 
på uppföljning och mätetal för att kunna analysera 
och förutse konsekvenser av olika beslut. I takt med 
samhällets ökade komplexitet, internationalisering och 
den snabba utvecklingen inom bland annat teknik och 
ekonomi ökar kraven på förändringsprocesser.

Kommunens styrmodell innebär riktlinjer för en 
gemensam struktur och ett gemensamt arbetssätt för 
styrning, planering och uppföljning av kommunens 
verksamheter. Riktlinjerna gäller för alla nämnder och 
förvaltningar. Avsikten är att säkerställa att kommunens 
vision och mål uppnås, att kvaliteten i verksamheterna 
säkras och utvecklas samt att resurserna används på 
bästa sätt så att god ekonomisk hushållning uppnås.

Styrmodellen tar hänsyn till att både statligt styrande 
dokument och kommunalt beslutade dokument såsom 
exempelvis program, planer, policys, riktlinjer, regler 
och rutiner följs. Styrmodellen är uppbyggd för att 
Lysekils kommun ska styras med vision, utvecklings-
mål, strategier, förhållningssätt och dialog. Detta inne-
bär att kommunens chefer har ansvar för att medarbe-
tarna är delaktiga i planeringsprocessen, att de har rätt 
kompetens för uppgiften och tar ansvar för att arbetet 
blir utfört i enlighet med framtagna planer.

Kritiska kvalitetsfaktorer  
och utvecklingsmål
Kvalitetssäkring av grunduppdraget, som definieras i 
lagstiftning och andra styrande dokument, sker genom 

kritiska kvalitetsfaktorer. En kritisk kvalitetsfaktor 
är något som utifrån verksamhetens grundläggande 
uppdrag behöver följas upp. Det vill säga en särskilt 
angelägen faktor som måste bli uppfylld, för att en 
verksamhet ska ha hög kvalitet. Kritiska kvalitetsfak-
torer utgår från fyra perspektiv; målgrupps-, verksam-
hets-, medarbetar- och ekonomiperspektiv.

Utvecklingsmål formuleras utifrån de områden 
som kräver särskilt fokus. Kritiska kvalitetsfaktorer 
och utvecklingsmål mäts och följs upp med indikato-
rer. På så sätt uppnås ett systematiskt kvalitets- och 
förbättringsarbete.

Alla chefer och medarbetare i Lysekils kommun 
arbetar utifrån styrmodellen. Cheferna är ansvariga 
för att verksamheten ständigt förbättras och utvecklas. 
Styrmodellen bygger på medskapande och ansvars- 
tagande vilket innebär att arbetsprocessen förekommer 
på varje organisatorisk nivå. Detta innebär att varje 
organisatorisk nivå gör sin egen planering och uppfölj-
ning vilken dokumenteras och rapporteras till närmast 
överordnad chef.

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

Dialog är viktigt
Dialog mellan de olika nivåerna i organisationen 
behövs för att öka förståelsen och samsynen kring 
kommunens utvecklingsmål och inriktning. Det handlar 
om vad som är viktigt att satsa på och vad som behö-
ver prioriteras.

Lysekils vision och värdegrund

Verksamhetens grunduppdrag
Statlig styrning Kommunal styrning

Ekonomistyrning Plan för utveckling  
av verksamheten

Kvalitetssäkring av
grunduppdraget

Resurs-
fördelning

Principer
ek.styrning

Mål-strategi 
åtgärder Uppdrag Kvalitets-

faktorer
Kvalitets-

indikatorer

Analysera 
förutsättningar

Säkerställa
genomförande

Följa 
upp

Planera

Styrning och uppföljning  
av den kommunala verksamheten
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Finansiella nyckeltal Mål 2019 2018 2017 2016 2015 Utfall

Soliditet inklusive  
pensionsförpliktelser

ska förbättras -3,6 -7,1 -11,3 har förbättrats

Resultatets andel  
av skatteintäkterna (%)

2,0 1,5 2,2 0,9 1,5

Självfinansieringsgrad  
investeringar (%)

100 87 79 89 232 195
femårssnitt  

136

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommunen ha god eko-
nomisk hushållning i sin verksamhet. Det finns ett 
lagstadgat balanskrav som innebär att kostnaderna inte 
får vara större än intäkterna.

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

Lysekils kommuns princip för god ekonomisk hushåll-
ning ur ett finansiellt perspektiv innebär att varje genera-
tion själv måste bära kostnaden för den service den kon-
sumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva 
betala för det som en tidigare generation har förbrukat.

Ur ett helhetsperspektiv är det av betydelse att 
Lysekils kommun uppfyller sin målsättning inom de 
finansiella nyckeltalen. I avsnittet kommunens över-
gripande kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer 
redovisas utfallet för 2019 och en trend i jämförelse 
med föregående år.

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

I riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv framgår att en utvärdering 
ska göras vid årsredovisningen. Utvärderingen ska visa 

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

utvecklingen av Lysekils kommuns kvalitetsfaktorer 
och utvecklingsområden.

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

Det finns elva kvalitetsfaktorer varav en inom pers- 
pektivet ekonomi och de övriga tio inom perspektiven 
målgrupp, verksamhet och medarbetare. Alla utom en 
kvalitetsfaktor bedöms ha positiv utveckling eller viss 
utveckling där verksamheten når en acceptabel nivå. 
Dessa redovisas i avsnittet kommunens övergripande 
kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer.

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

Den samlade utvärderingen är att Lysekils kommun 
har god ekonomisk hushållning sett ur ett finansiellt 
perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv.

Kommentar till finansiella nyckeltal
Soliditet och resultatets andel av skatteintäkter mäts 
över en treårsperiod och självfinansieringsgraden över 
en femårsperiod enligt Lysekils kommuns regelverk 
2019. Av de finansiella nyckeltalen nås målsättningen 
för två av dessa. Resultatets andel av skatteintäkter når 
inte upp till målsättningen.

Inom verksamhetsperspektivet är det främst kvali-
tetsfaktorn tillgänglighet och kommunikativ  
verksamhet som har utvecklats positivt. Vad  
gäller utvecklingsmålen är det samverkansarenan 
Maritima Lysekil ska skapa tillväxt som även 2019  
har en positiv utveckling. 
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Sammanfattande finansiell analys 

Kommunkoncernen
Årets resultat
Kommunkoncernen redovisar ett resultat före skatt  
på 24,5 mnkr. Detta kan jämföras med 34,1 mnkr  
föregående år. I kommunkoncernen ingår samtliga  
bolag och förbund som Lysekils kommun har minst  
20 procents ägande i. 

Resultat efter finansnetto (mnkr) 2019 2018 2017

Kommunkoncernen 24,5 34,1 30,1

varav

Kommunen 13,5 19,8 8,1

Lysekils Stadshus AB (koncernen) 11,9 14,7 21,7

Rambo AB (del av) 0,7 0,9 0,5

Räddningstjänsten Mitt Bohus (del av) 0,2 -0,5 0,3

Elimineringar -1,8 -0,8 -0,5
 

Övriga nyckeltal
Kommunkoncernens soliditet inklusive pensionsför-
pliktelser stärks i takt med de positiva resultaten samt 
att investeringarna i huvudsak skett utan nyupplåning 
vilket självfinansieringsgraden visar. De långfristiga 
lånen har ökat med 39,7 mnkr under året. Likviditeten 
ligger på liknande nivå som föregående år. Likvida 
medel nedan är exklusive checkräkningskredit. Vid 
2019 års utgång uppgick den till 20,0 mnkr. 

Nyckeltal kommunkoncernen (mnkr) 2019 2018 2017

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser (%) 7,9 6,3 4,9

Investeringar 151 132 138

Självfinansieringsgrad (%) 82 93 93

Långfristiga lån 911 871 889

Likvida medel 71 67 87
 

Kommunen 
Årets resultat
Lysekils kommun redovisar ett positivt resultat på  
13,5 mnkr. Detta kan jämföras med föregående års 
överskott på 19,8 mnkr.
Enligt kommunallagen ska kommunerna ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det innebär 
att det ska råda balans mellan inkomster och utgifter 
sett över tid samt att förmögenheten ska värdesäkras 
mellan generationerna.
Den kommunala redovisningslagen reglerar balans-
kravet vilket betyder att intäkterna ska vara större än 
kostnaderna. Vid avstämning mot balanskravet ska 
bland annat realisationsvinster och realisationsförlus-
ter avräknas. Ett negativt balanskravsresultat ska vara 
återställt senast tre år efter att det uppkommit.  
Lysekils kommun har även 2019 uppfyllt balanskravet.

Balanskravsutredning (mnkr) 2019 2018 2017

Resultat 13,5 19,8 8,1

avgår realisationsvinster -4,8 -12,6 -0,4

Årets resultat enligt balanskravet 8,7 7,2 7,7
 

Nettokostnadsutveckling
För en stabil ekonomisk utveckling kan inte nettokost-
naderna tillåtas att öka i snabbare takt än skatteintäk-
ter och generella statsbidrag.
Verksamhetens nettokostnader har under året ökat 
med 35,5 mnkr eller 4,0 procent.
Skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive den 
kommunala fastighetsavgiften har ökat med sam-
manlagt 40,6 mnkr jämfört med föregående år, vilket 
motsvarar 4,4 procent. Den kommunala utdebiteringen 
har varit oförändrad mellan 2018 och 2019 och uppgår 
till 22,46 kronor.
Den senaste treårsperioden uppgår den genomsnittliga 
nettokostnadsökningen till 3,8 procent medan skattein-
täkterna ökat i genomsnitt 3,4 procent.

Förändring från föregående år (%) 2019 2018 2017

Nettokostnader 4,0  2,7 4,8

Skatteintäkter och generella bidrag 4,4 2,5 3,2
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Investeringar och dess finansiering
Kommunen investerade netto 41,6 mnkr under 2019. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten tillförde 
ett lägre belopp än så, nämligen 36,2 mnkr. Detta med-
för en självfinansieringsgrad på 87 procent. Över tid 
måste självfinansieringsgraden överstiga 100 procent 
för att undvika nya lån för investeringar. Genomsnittet 
över de senaste fem åren uppgår för Lysekils kommun 
till 136 procent.

 2019 2018 2017 2016 2015

Medel från löpande  
verksamhet

36,2 39,4 40,7 59,2 56,6

Medel från  
investeringsverksamhet

41,6 50,4 45,6 27,0 31,8

Självfinansieringsgrad (%) 87 79 89 232 195

Soliditet
Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga betal-
ningsförmåga. Kommunens soliditet har förbättrats 
med en procentenhet till 52,2 procent. Soliditeten 
inklusive samtliga pensionsåtaganden är negativ men 
har förbättrats med 3,5 procentenheter till -3,6 procent. 
Sett över en treårsperiod är trenden positiv.

Soliditet (%) 2019 2018 2017

Exklusive pensionsförpliktelser 52,2 51,2 50,5

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

Likviditet
Likviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga 
betalningsförmåga. Kommunens checkräkningskredit 
uppgår för närvarande till 20 mnkr och är inkluderat 
i tillgängliga medel i tabellen nedan. Kassalikvidite-
ten, som bör uppgå till minst 100 procent, visar hur 
tillgängliga medel samt övriga fordringar förhåller sig 
till kortfristiga skulder.

Likviditet 2019 2018 2017

Likvida medel (mnkr) 59,4 54,8 71,5

Tillgängliga medel (mnkr) 79,4 134,8 151,5

Kassalikviditet (%) 111 113 129
 

Budgetföljsamhet
2019 uppgick budgetavvikelsen till 4,3 mnkr. Mer om 
detta i avsnittet driftredovisning.

Budgetavvikelse (mnkr) 2019 2018 2017

Nämndernas verksamhet -30,8 -26,8 13,0

Finans och kommungemensamt 35,1 32,5 3,7

Årets budgetavvikelse 4,3 5,7 -9,3
 

Borgensåtagande
Kommunens nyttjade borgensåtaganden vid utgången 
av 2019 uppgick till 1 099,4 mnkr. Detta redovisas 
utanför balansräkningen som ansvarsförbindelser. Det 
föreligger i nuläget inte någon känd förlustrisk bland 
kommunens åtaganden.

Borgensåtagande (mnkr) 2019 2018 2017

Kommunägda bolag 856,9 830,5 810,9

KHF Lysekils omsorgsbostäder 235,8 111,0 112,8

Övriga åtaganden 6,7 6,8 7,0
 

Pensionsförpliktelser
Den större delen av kommunens pensionsskuld är 
pensionsförpliktelser som uppkommit före 1998. Dessa 
redovisas utanför balansräkningen bland ansvarsför-
bindelserna och har en minskande trend.

Pensionsförpliktelser (mnkr) 2019 2018 2017

Anställda 397,6 407,9 414,0

Förtroendevalda 1,0 1,3 1,5
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Balanskravsresultat

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om 
dels årets resultat efter balanskravsjusteringar, dels detta 
resultat med justering för förändring av resultat- 

Resultat efter finansnetto (mnkr) 2019 2018 2017

Årets resultat enligt resultaträkningen 13,5 19,8 8,1

   avgår realisationsvinster -4,8 -12,6 -0,4

Justering reavinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 8,7 7,2 7,7

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0

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

Årets balanskravsresultat 8,7 7,2 7,7

utjämningsreserven (balanskravsresultat). Lysekils 
kommun har inga underskott att reglera från tidigare år. 
Någon avsättning till resultatutjämningsreserv finns inte.
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Redovisningsprinciper  
och redovisningsmodell
Redovisningsprinciper
Från och med den 1 januari 2019 tillämpas lagen 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

När årsredovisningen upprättas ska följande grund-
läggande redovisningsprinciper iakttas:

• Kommuner och regioner ska förutsättas fortsätta 
sina verksamheter.

• Samma principer för värdering, klassificering och 
indelning av de olika posterna ska konsekvent 
tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat.

• Värdering av de olika posterna ska göras med 
iakttagande av rimlig försiktighet.

• Intäkter och kostnader som är hänförliga till 
räkenskapsåret ska tas med oavsett tidpunkten 
för betalningen.

• De olika beståndsdelar som balansräkningens 
poster består av ska värderas var för sig.

• Tillgångar och skulder får inte kvittas mot varan-
dra. Inte heller får intäkter och kostnader kvittas 
mot varandra.

• Den ingående balansen för ett räkenskapsår ska 
stämma överens med den utgående balansen för 
det närmast föregående räkenskapsåret.’

• Förändringar i eget kapital ska redovisas i 
resultaträkningen.

Intäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäk-
ter baseras på Sveriges Kommuner och Regioners 
decemberprognos.

Kostnader
Leverantörsfakturor på väsentliga belopp som inkom-
mit efter årsskiftet, men som är hänförliga till redo-
visningsåret, har skuldförts och belastar 2019 års 
redovisning.

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

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

Lånekostnader vid investeringar
Anläggningstillgångar är upptagna till anskaffnings-
värde minskat med avskrivningar. Räntekostnader 
under investeringstiden räknas inte in i anläggningstill-
gångarnas anskaffningsvärde.

Pensioner 
Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade  
blandmodellen. Förpliktelser för pensionsåtaganden  
för anställda i kommunen är beräknade enligt riktlinjer 
för beräkning av pensionsskuld (RIPS19). Pensions- 
åtagande för anställda i de bolag som ingår i kommun-
koncernen redovisas enligt bokföringsnämnden (BFN 
K3). Pensionsåtaganden inklusive löneskatt som upp-
kommit före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. 

Den pensionsskuld som uppkommit därefter,  
redovisas som avsättning i balansräkningen. Den  
årliga förändringen av avsättningen redovisas som 
verksamhetskostnad i resultaträkningen. Pensions- 
skuldens finansiella kostnader redovisas som  
pensionskostnader i resultaträkningen och ingår  
i pensionsskulden.

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

Exploateringsfastigheter
Färdigställda, osålda industri- och bostads-
tomter i exploateringsområden redovisas som 
omsättningstillgångar.

Leasingavtal 
Leasingavtal ska klassificeras och redovisas efter ope-
rationellt eller finansiellt avtal. Finansiell leasing redo-
visas både som tillgång och skuld i balansräkningen. 
Lysekils kommun har inga kontrakt avseende leasing 
av maskiner, inventarier eller hyra av fastigheter där 
kommunen i allt väsentligt intar samma ställning som 
vid direkt ägande av tillgångarna och har därför inget 
upptaget i balansräkningen.

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



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

Redovisningsmodell
Lysekils kommuns årsredovisning innehåller en resul-
tat- och balansräkning samt en kassaflödesanalys. 
För kommunens interna redovisning tillkommer även 
drift- och investeringsredovisning. Årsredovisningen 
innehåller dessutom en sammanställning av kommun- 
ens resultat- och balansräkningar med de bolag i vilka 
kommunen har ett betydande inflytande. 

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

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

Definitioner och förklaringar till 
delarna i redovisningsmodellen 

Resultaträkning
Utgör ett sammandrag av samtliga kostnader och 
intäkter under året. Syftet med resultaträkningen är att 
klargöra hur verksamheten har påverkat kommunens 
finanser och därmed hur det egna kapitalet förändrats.

Kassaflödesanalys
Visar hur medel har tillförts och använts för löpande 
verksamhet, investeringar samt finansiering och där-
med förändringen av likvida medel.

Balansräkning
Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället. 
Här framgår hur kommunen använt respektive anskaf-
fat sitt kapital.

Driftredovisning
Redovisar kostnader och intäkter för den löpande verk-
samheten ställt mot budget.

Investeringsredovisning 
Beskriver hur investeringsutgifterna under året fördelar 
sig ställt mot budget.
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Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr Not 2019 2018 2019 2018

Verksamhetens intäkter 1 234,1 242,3 557,5 556,3
Verksamhetens kostnader 2 -1 126,0 -1 099,1 -1 363,3 -1 318,8
Avskrivningar 3 -29,0 -28,6 -81,7 -81,0
Verksamhetens nettokostnader -920,9 -885,4 -887,5 -843,5
Skatteintäkter 4 731,5 706,4 731,5 706,4
Generella statsbidrag 4 195,9 180,5 195,9 180,5
Verksamhetens resultat 6,5 1,5 39,9 43,4
Finansiella intäkter 5 10,0 22,9 5,6 18,9
Finansiella kostnader 6 -3,0 -4,6 -21,1 -28,2
Resultat efter finansiella poster 13,5 19,8 24,5 34,1
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets skatt 0,0 0,0 -2,5 -0,1
Uppskjuten skatt 0,0 0,0 0,0 -2,6
Årets resultat 13,5 19,8 22,0 31,4

 

Resultaträkning

Kommunkoncernen
Kommunkoncernen har 2019 ett resultat efter finans-
netto på 24,5 mnkr, vilket är 9,6 mnkr sämre än 2018. 
Kommunen, Lysekils Stadshus AB-koncernen samt 
Rambo AB visar försämrade resultat medan Rädd-
ningstjänstförbundet Mitt Bohuslän redovisar förbättrat 
resultat. Liksom föregående år har elimineringar av 
koncerninterna mellanhavanden gjorts.

Resultatet före finansiella poster är i nivå med 
föregående år. Finansnettot är sämre beroende på att 
föregående år påverkas av realisationsvinsten av aktier 
i Rambo AB.

Kommunen
I kommunens resultat ingår 4,8 mnkr i reavinster vid 
försäljning av anläggningstillgångar. I början av 2019 
såldes mark i Fiskebäck för en köpeskilling på 2 950 tkr 
till Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgs-
bostäder. Under året har byggnation av ett nytt äldre-
boende inletts. På en av årets sista dagar såldes mark 
intill nuvarande Lysekilshemmet för en köpeskilling på 
1 760 tkr till LysekilsBostäder AB som avser att bygga 
flerfamiljsbostäder i området.  

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 35,6 
mnkr eller 4,0 procent (föregående år 2,7 procent). 
Skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive den 
kommunala fastighetsavgiften har ökat med samman-
lagt 40,6 mnkr, vilket motsvarar 4,6 procent (2,5 pro-
cent). Jämförelsetalet verksamhetens nettokostnader 
i förhållande till totala skatteintäkter uppgår 2019 till 
99,3 procent (99,8 procent).

Finansnettot uppgår till 7,0 mnkr (18,3 mnkr). I fjol-
årssiffran inkluderas den realisationsvinst på 12,3 mnkr 

som försäljningen av 675 aktier i Rambo AB gav.
Resultat i förhållande till skatteintäkter, generella 

statsbidrag och kommunal fastighetsavgift uppgår till 
1,5 procent (2,2 procent).

Balanskravet är uppnått i och med att resultatet jus-
terat för reavinster uppgår till 8,7 mnkr.

Verksamhetens intäkter uppgår till 234,1 mnkr. 
Jämfört med 2018 är det en minskning med 8,2 mnkr 
eller 3,4 procent. Det är framförallt bidragen som mins-
kat. De uppgår till 94,7 mnkr att jämföra med 116,5 
mnkr föregående år. Bidrag från Migrationsverket har 
minskat med 12 mnkr, bidrag från Socialstyrelsen har 
minskat med 5 mnkr och bidrag från Skolverket har 
minskat med 3 mnkr.

Verksamhetens kostnader har ökat med 26,9 mnkr 
eller 2,4 procent.

Personalkostnaderna har minskat med 1,4 mnkr. 
Antal anställda har minskat med 68 personer sedan 
föregående år. Medellöneökningen för tillsvidarean-
ställda medarbetare i samband med löneöversyn 2019 
var cirka 2,8 procent. Pensionskostnaderna har ökat 
med 3,6 mnkr. Ökningen inkluderar inlösen av intjä-
nad pensionsrätt från Skandias överskottsfond med 
2,2 mnkr samt tillkommande särskild löneskatt från 
tidigare taxeringar med 1,2 mnkr.

Köp av huvudverksamhet har ökat med 19,1 mnkr. 
Merparten av ökningen står socialnämnden för med  
16 mnkr totalt. Utav denna ökning utgörs 11,3 mnkr  
av köp av institutionsvård av barn och unga.

Lämnade bidrag har ökat med 5,1 mnkr, varav 
ökning av försörjningsstödet utgör 2,6 mnkr.

Bland övriga kostnader redovisas endast mindre 
avvikelser jämfört med föregående år.
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Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstill-
gångar uppgår till 29,0 mnkr vilket är en ökning med 
0,3 mnkr jämfört med 2018. Andelen avskrivningar/
nedskrivningar i förhållande till totala skatteintäkter 
är 3,1 procent vilket kan jämföras med 3,2 procent 
föregående år.

Kommunalskatten i Lysekils kommun är liksom 
närmast föregående år 22,46 kronor. Snittet för riket är 
20,70 kronor och snittet för länet 21,30 kronor. Skatte-
intäkter och statsbidrag inklusive kommunal fastighets-
avgift uppgår till 927,5 mnkr. I totalbeloppet inkluderas 
engångsmedel med anledning av flyktingsituationen 
på 8,0 mnkr. Kommunens skattekraft som andel av 
medelskattekraften i riket uppgår till oförändrade 96,0 

procent. Ingen förändring av Lysekils kommuns skatte-
kraft i jämförelse med andra kommuner således.

Kommunens finansnetto är positivt och uppgår till 
7,0 mnkr. De finansiella intäkterna uppgår totalt till 
10,0 mnkr. Under året har dessutom pensionspremier 
betalts med medel ur kommunens överskottsfond i 
KPA Pension. Uttaget har inte belastat likviditeten 
och är redovisad som en finansiell intäkt på 1,8 mnkr. 
Förutom dessa poster består de finansiella intäkterna 
av borgensavgifter, ränteintäkter, återbäringar samt 
utdelningar.

De finansiella kostnaderna består av ränta på lån 
samt bankavgifter. De uppgår totalt till 3,0 mnkr och då 
ingår en förtidsinlöst räntesäkring med 1,2 mnkr.
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                 Kommunen              Kommunkoncernen

 Belopp i mnkr 2019 2018 2019 2018

Den löpande verksamheten

Årets resultat före finansiella poster 6,6 3,7 40,0 46,1

Justering för ej likviditetspåverkande poster 22,7 31,8 74,4 84,1

Erhållen ränta 10,0 8,5 5,9 5,1

Erlagd ränta -3,0 -4,6 -21,5 -28,4

Betald inkomstskatt 0,0 0,0 1,9 -0,5

Medel från verksamheten  
före förändring av rörelsekapital

36,2 39,4 100,8 106,4

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

Ökning/minskning kundfordringar 0,2 -4,4 -1,1 -19,1

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 11,2 -7,1 3,3 -9,0

Ökning/minskning leverantörsskulder -24,5 9,3 -6,4 16,3

Ökning/minskning kortfristiga skulder 22,7 15,6 -8,7 7,9

Medel från verksamheten 44,8 53,7 86,9 103,5

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -47,4 -63,0 -151,0 -132,1

Försäljning av materiella  
anläggningstillgångar

5,0 1,6 27,0 2,1

Försäljning av finansiella  
anläggningstillgångar

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

Justering av övriga  
ej likviditetspåverkande poster

0,8 -1,2 0,8 -1,5

Medel från investeringsverksamheten -41,6 -50,1 -123,2 -114,8

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 0,0 0,0 37,8 27,6

Amortering av lån 0,0 -20,0 -1,4 -35,6

Justering för ej likviditetspåverkande poster 1,4 -0,4 3,7 -0,4

Medel från finansieringsverksamheten 1,4 -20,4 40,1 -8,3

Årets kassaflöde 4,6 -16,7 3,8 -19,6

Likvida medel från årets början 54,8 71,5 67,0 86,6

Likvida medel vid årets slut 59,4 54,8 70,8 67,0

Kassaflödesanalys
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Kassaflödet består av tre delar – löpande verksamhet 
inklusive förändring av rörelsekapital, investeringsverk-
samhet och finansieringsverksamhet.

Kommunkoncernen 
Den löpande verksamheten har genererat ett positivt 
kassaflöde på 86,9 mnkr. Detta består av årets resultat 
med justering för ej likviditetspåverkande poster samt 
förändring av rörelsekapitalet.

Investeringsverksamheten, som består av inköp och 
försäljning av anläggningstillgångar, har ett negativt 
kassaflöde på 123,2 mnkr.

Finansieringsverksamheten har gett ett tillskott till 
kassan på 40,1 mnkr beroende på nyupptagna lån. Några 
utav dotterbolagen har finansierat investeringar med lång-
fristiga lån, samtliga i Kommuninvest i Sverige AB.

Totalt sett har kassaflödet uppgått till 3,8 mnkr, de 
likvida medlen har alltså stärkts med detta belopp och 
uppgår vid årets slut till 70,8 mnkr.

Självfinansieringsgraden, som visar hur stor del av 
investeringsverksamheten som finansierats med egna 
medel uppgår till 82 procent.

Kommunen
Kommunens löpande verksamhet med justering för 
poster som inte är likviditetspåverkande samt föränd-
ringen av rörelsekapitalet ger ett positivt kassaflöde på 
44,8 mnkr. 

När det gäller investeringsverksamheten under året har 
denna påverkat likviditeten negativt med 41,6 mnkr netto.

Finansieringsverksamheten har endast påverkats av 
icke likviditetspåverkande poster i form av förändring 
av skuldredovisade investeringsbidrag.

Tillsammans ger dessa delar ett totalt kassaflöde 
under året med 4,6 mnkr. Detta är också vad kommu-
nens likvida medel har ökat med sedan föregående 
årsskifte. De likvida medlen uppgår till 59,4 mnkr.

Självfinansieringsgraden av investeringar uppgår till 
87 procent. När detta nyckeltal understiger 100 procent 
räcker inte medlen från den löpande verksamheten till 
för att finansiera investeringsutgifterna. Att kommunen 
inte behövt lånefinansiera 2019 års investeringar beror 
på den goda likviditet på 54,8 mnkr som man hade vid 
2019 års ingång. På längre sikt måste dock självfinan-
sieringsgraden överstiga 100 procent för att undvika 
nya lån vid investeringar.



 Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr Not 2019 2018 2019 2018

Tillgångar

Anläggningstillgångar

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

Mark, byggnader och tekniska anlägg-
ningar

8 459,1 422,8 1 045,7 998,1

Pågående investeringar 9 8,4 25,8 27,6 51,1

Inventarier och verktyg 10 18,6 19,5 444,6 424,6

Finansiella anläggningstillgångar 11 44,7 44,7 37,2 38,6

Summa anläggningstillgångar 530,8 512,8 1 555,2 1 512,5

Bidrag till statlig infrastruktur 12 6,1 6,4 6,1 6,4

Förråd och exploateringsfastigheter 13 9,6 8,6 9,9 8,9

Kortfristiga fordringar 14 107,6 119,1 157,8 154,6

Kassa och bank 15 59,4 54,8 70,8 67,0

Summa omsättningstillgångar 176,6 182,5 238,5 230,5

Summa tillgångar 713,5 701,7 1 799,8 1 749,4

Eget kapital och skulder

Ingående eget kapital 359,2 339,4 519,2 487,8

Årets resultat 13,5 19,8 22,0 31,4

Summa eget kapital 16 372,7 359,2 541,2 519,2

Avsättningar till pensioner 17 15,4 17,1 17,9 19,1

Andra avsättningar 18 23,9 23,5 50,9 50,4

Långfristiga skulder 19 70,8 69,4 916,6 875,5

Kortfristiga skulder 20 230,7 232,5 273,2 285,2

Summa avsättningar och skulder 340,8 342,5 1 258,6 1 230,2

Summa eget kapital och skulder 713,5 701,7 1 799,8 1 749,4

Ansvarsförbindelser

Borgensförbindelser 21 1 099,4 948,3 242,5 117,8

Pensionsförpliktelser 22 398,6 409,2 398,6 409,2

Balansräkning
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Kommunkoncernen
Balansomslutningen uppgår till 1 799,8 mnkr, vilket är 
50,4 mnkr mer än föregående år. Anläggningstillgång-
arnas bokförda värde har ökat med 42,7 mnkr  
och omsättningstillgångarnas värde har ökat med  
8,0 mnkr. På skuldsidan har det egna kapitalet stärkts 
med 22,0 mnkr. De långfristiga skulderna har ökat med 
41,1 mnkr. Kortfristiga skulder har minskat med  
12,0 mnkr. Avsättningarna har minskat med 0,7 mnkr.

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser uppgår till 7,9 
procent, vilket är en förbättring med 1,6 procentenheter.

Kommunen
Det bokförda värdet av kommunens anläggningstill-
gångar har ökat med 17,9 mnkr och uppgår till 530,8 
mnkr. Investeringar i anläggningar, fastigheter och 
inventarier har gjorts med 47,4 mnkr. Årets avskriv-
ningar uppgår till 29,0 mnkr.

Kommunens omsättningstillgångar, som totalt upp-
går till 176,6 mnkr, består av exploateringsfastigheter, 
kortfristiga fordringar samt likvida medel. Kommunen 
och bolagen som ingår i koncernen Lysekils Stadshus AB 
kan utnyttja varandras likviditet i ett gemensamt koncern-
konto med en kredit på 20,0 mnkr. Kommunens likviditet 
vid årsskiftet uppgår till 59,4 mnkr, vilket innebär att det 

varit ett positivt kassaflöde under året med 4,6 mnkr.
Det egna kapitalet på kommunnivå uppgår till  

372,7 mnkr, det är årets resultat på 13,5 mnkr som  
är ökningen. Soliditeten inklusive samtliga pensions- 
åtaganden, som är negativ, har förbättrats med  
3,5 procentenheter till -3,6 procent.

Kommunens avsättningar omfattar avsättning till 
pensioner, avsättning för återställande av avfallsdeponi 
samt avsättning för framtida underhållskostnader i 
externt hyrda lokaler. Utav avsättningen till pensioner 
utgörs 2,6 mnkr av Lysekils kommuns del av pensions-
avsättningar i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. 
Avsättningarna består av pensioner intjänade enligt 
kollektivavtal samt lokalt slutna avtal.

Utöver den pensionsskuld som redovisas som avsätt-
ning i balansräkningen har kommunen förpliktelser för 
pensioner intjänade före 1998. Dessa redovisas som 
ansvarsförbindelser och uppgår till 398,6 mnkr inklu-
sive löneskatt. Detta är en minskning med 10,6 mnkr 
sedan föregående år. Hela pensionsskulden är återlå-
nad av kommunen.

Kommunens långfristiga skulder består i huvudsak  
av lån i Kommuninvest i Sverige AB. Ingen nyupplåning 
eller amortering har skett under året så låneskulden  
är oförändrad 65,0 mnkr.



Not 1 | Verksamhetens intäkter
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2019 2018 2019 2018
Försäljningsintäkter 3,0 3,1 50,2 72,0

Taxor och avgifter 46,5 45,2 226,2 199,3

Hyror och arrenden 26,6 26,1 108,6 106,3

Bidrag 94,7 116,5 96,1 116,5

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 58,2 50,3 58,2 50,3

Exploateringsintäkter 0,2 0,0 0,2 0,0

Realisationsvinster 4,8 0,4 7,1 0,8

Övriga intäkter 0,0 0,8 10,9 11,2

Summa 234,1 242,3 557,5 556,3

Not 2 | Verksamhetens kostnader
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2019 2018 2019 2018
Personalkostnader 677,6 679,0 776,9 773,8

Pensionskostnader 71,1 67,4 80,3 74,4

Bränsle, energi och vatten 16,7 16,7 98,5 16,7

Köp av huvudverksamhet 133,1 114,0 133,1 114,0

Lokal- och markhyror 58,5 58,0 65,7 60,3

Lämnade bidrag 34,7 29,5 34,7 29,5

Reaförluster 0,0 0,0 2,8 0,0

Förändring avsättningar 0,4 0,1 0,4 0,1

Övriga varor och tjänster 134,0 134,3 170,9 249,9

Summa 1126,0 1099,1 1 363,3 1 318,8

Not 3 | Avskrivningar och nedskrivningar
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2019 2018 2019 2018
Inventarier och verktyg 4,2 4,0 37,0 35,6

Byggnader och anläggningar 24,7 21,9 46,0 42,6

Nedskrivningar anläggningstillgångar 0,1 2,8 -1,3 2,8

Summa 29,0 28,6 81,7 81,0

Not 5 | Finansiella intäkter
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2019 2018 2019 2018
Utdelning aktier 0,1 0,1 0,0 0,0

Återbäring Kommuninvest 1,7 2,9 1,7 2,9

Ränteintäkter 0,4 0,1 1,1 0,9

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

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

Uttag ur överskottsfond pensioner 1,8 2,2 1,8 2,2

Borgensavgifter 5,5 4,9 1,1 0,7

Summa finansiella intäkter 10,0 22,9 5,6 18,9

Not 4 | Skatteintäkter och generella statsbidrag
 Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2018
Preliminära skatteintäkter 737,5 709,5

Slutavräkning 0,4 -2,1

Preliminär slutavräkning -6,3 -0,9

Summa kommunalskatteintäkter 731,6 706,4

Generella statsbidrag 

Kommunalekonomisk utjämning 121,7 106,1

Kommunal fastighetsavgift 41,9 40,4

LSS-utjämning 24,3 20,7

Byggbonus 0,0 1,5

Engångsmedel m a a flyktingsituationen 8,0 11,7

Summa generella statsbidrag 195,9 180,5
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Not 6 | Finansiella kostnader
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2019 2018 2019 2018
Räntekostnader mm 3,0 4,6 21,1 28,2

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

Summa finansiella kostnader 3,0 4,6 21,1 28,2

Not 7 | Immateriella tillgångar
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2019 2018 2019 2018
Anskaffningsvärde 0,4 0,4 0,6 0,6

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

Bokfört värde 0,0 0,0 0,1 0,1

Avskrivningstider 5 år 5 år 5 år 5 år

Redovisat värde vid årets början 0,0 0,0

Investeringar 0,0 0,0

Avskrivningar 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 0,0 0,0

Not 8 | Byggnader och mark
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2019 2018 2019 2018
Anskaffningsvärde 898,9 838,0 1 838,4 1 750,6

Ackumulerade avskrivningar -439,8 -415,2 -792,7 -752,5

Bokfört värde 459,1 422,8 1 045,7 998,1

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

Redovisat värde vid årets början 422,8 387,5

Investeringar 61,2 58,1

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

Avskrivningar -24,7 -21,9

Redovisat värde vid årets slut 459,1 422,8

Not 9 | Övriga materiella anläggningstillgångar, pågående investeringar
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2019 2018 2019 2018
Anskaffningsvärde 8,4 25,8 27,6 51,1

Bokfört värde 8,4 25,8 27,6 51,1

Redovisat värde vid årets början 25,5 8,3

Investeringar 63,0 46,5

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

Redovisat värde vid årets slut 25,8 25,5

Not 10 | Inventarier och verktyg
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2019 2018 2019 2018
Anskaffningsvärde 65,9 71,3 868,5 842,6

Ackumulerade avskrivningar -47,3 -51,8 -423,9 -418,1

Bokfört värde 18,6 19,5 444,6 424,6

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

Redovisat värde vid årets början 19,5 18,7

Investeringar 3,4 4,8

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

Avskrivningar -4,2 -4,0

Redovisat värde vid årets slut 18,6 19,5
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Not 15 | Kassa och bank
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2019 2018 2019 2018
Koncernvalutakonto Nordea 59,4 54,8 59,4 54,8

varav:

Lysekils kommun 16,7 32,9 16,7 32,9

Lysekils Stadshus AB -4,2 -5,2 -4,2 -5,2

LEVA i Lysekil AB 1,3 17,3 1,3 17,3

LysekilsBostäder AB 27,3 -19,6 27,3 -19,6

Havets Hus i Lysekil AB 4,1 23,2 4,1 23,2

Lysekils Hamn AB 14,0 5,5 14,0 5,5

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

Övriga banktillgodohavanden 0,1 0,1 11,4 12,2

Summa 59,4 54,8 70,8 67,0

Not 14 | Kortfristiga fordringar 
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2019 2018 2019 2018
Kundfordringar 13,1 13,3 51,0 43,8

Skattefordringar 55,1 48,8 56,7 53,6

Momsfordran 6,7 11,2 8,4 11,2

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 32,6 40,2 40,6 46,0

Övriga kortfristiga fordringar 0,1 5,6 1,0 0,1

Summa 107,7 119,1 157,8 154,6

Not 11 | Finansiella anläggningstillgångar
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2019 2018 2019 2018

Aktier:

Rambo AB 0,6 0,6 0,0 0,0

Lysekils Stadshus AB 9,5 9,5 0,0 0,0

Andelar:

HSB kvarteret Mollén 0,3 0,3 0,3 0,3

Kommuninvest ekonomisk förening 12,9 12,9 12,9 12,9

Övriga andelar 0,5 0,5 0,5 0,5

Långfristiga fordringar:

Lysekils Hamn AB 18,0 18,0 0,0 0,0

Kommuninvest förlagslån 2,6 2,6 2,6 2,6

Göteborgs Energi, tillstånd vindkraft 0,0 0,0 18,5 18,6

Övriga långfristiga fordringar 0,3 0,3 2,4 3,7

Summa 44,7 44,7 37,2 38,6

Not 13 | Förråd och exploateringsfastigheter
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2019 2018 2019 2018
Tomtmark för försäljning 9,6 8,6 9,6 8,6

Övrigt 0,0 0,0 0,3 0,3

Summa 9,6 8,6 9,9 8,9

Not 12 | Bidrag till statlig infrastruktur
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2019 2018 2019 2018
Anskaffningsvärde 8,2 8,2 8,2 8,2

Ackumulerade avskrivningar -2,1 -1,8 -2,1 -1,8

Bokfört värde 6,1 6,4 6,1 6,4
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Not 16 | Eget kapital 
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2019 2018 2019 2018
Ingående eget kapital 359,2 339,4 519,2 487,7

Årets resultat 13,5 19,8 22,0 31,4

Utgående eget kapital 372,7 359,2 541,2 519,2

Not 17 | Avsatt till pensioner
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2019 2018 2019 2018
Avgiftsbestämd ålderspension, individuell del 1,2 1,3 1,2 1,3

Förmånsbestämd ålderspension eller livränta,  
pension för högavlönade enligt KAP-KL 2,0 2,0 2,0 2,0

Efterlevandepension, till vuxen eller barn 0,6 0,7 0,6 0,7

Kompletterande ålderspension, förmånsbestämd  
ålderspension för högavlönade enligt PFA 1,0 1,1 1,0 1,1

Ålderspension enligt PA-KL eller äldre avtal 0,7 2,7 0,7 2,7

Ålderspension enligt överenskommelse 4,9 4,4 4,9 4,4

Summa pensioner 10,3 12,2 10,3 12,2

Löneskatt 2,5 3,0 2,5 3,0

Pensionsavsättning räddningstjänst 2,6 2,0 5,2 4,0

Summa avsatt pensioner 15,4 17,1 18,0 19,1

Ingående avsättning till pensioner 17,1 14,2 17,1 14,2

Nya förpliktelser under året -1,1 2,6 -1,1 2,6

 varav

 Nyintjänad pension -1,5 0,6 -1,5 0,6

 Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,3 0,3 0,3 0,3

 Övrig post 0,1 1,8 0,1 1,8

Årets utbetalningar -0,8 -0,8 -0,8 -0,8

Förändring av löneskatt -0,5 0,4 -0,5 0,4

Förändring avsättning räddningstjänst 0,6 0,7 3,2 2,7

Summa avsatt pensioner 15,4 17,1 17,9 19,1

Antal visstidsförordnanden

Politiker 2 2 2 2

Tjänstepersoner 0 0 0 0

Not 18 | Övriga avsättningar
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2019 2018 2019 2018
Återställande avfallsdeponi 19,1 19,1 19,1 19,1

Underhåll externa lokaler 4,8 4,4 4,8 4,4

Omhändertagande slam 0,0 0,0 1,1 1,1

Uppskjuten skatteskuld 0,0 0,0 25,9 25,8

Summa 23,9 23,5 50,9 50,4

Avsatt för återställande av deponi

Redovisat värde vid årets början 19,1 19,0

Nya avsättningar 0,0 0,0

Förändring av nuvärdet 0,0 0,1

Utgående avsättning 19,1 19,1

Avsatt för underhåll externt hyrda lokaler

Redovisat värde vid årets början 4,4 4,4

Nya avsättningar 0,4 0,0

Förändring av nuvärdet 0,0 0,0

Utgående avsättning 4,8 4,4
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Not 19 | Långfristiga skulder
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2019 2018 2019 2018
Lån i banker och kreditinstitut 65,0 65,0 910,8 871,1

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Investeringsbidrag 5,8 4,4 5,8 4,4

  återstående antal år (vägt snitt) 18 år 19 år 18 år 19 år

Summa förutbetalda intäkter 5,8 4,4 5,8 4,4

Summa långfristiga skulder 70,8 69,4 916,6 875,5

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut 2019 2018 2019 2018

Genomsnittlig ränta inklusive derivat 1,80% 2,78% 1,93% 2,31%

Genomsnittlig ränta exklusive derivat 0,30% -0,15% 0,39% 0,00%

Räntebindning inklusive derivat 2,68 år 4,13 år 2,28 år 2,54 år

Räntebindning exklusive derivat 0,13 år 0,12 år 0,80 år 0,19 år

Förfall till räntejustering:

0-1 år 0% 0% 34% 32%

1-2 år 31% 0% 23% 5%

2-3 år 0% 31% 16% 27%

3-4 år 38% 0% 4% 16%

4-5 år 31% 38% 14% 5%

5-10 år 0% 31% 8% 15%

Derivat (tkr)

Nominellt värde swapkontrakt 45 000 65 000 555 000 650 000

Marknadsvärde -3 170 -5 170 -28 464 -42 614

Not 20 | Kortfristiga skulder
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2019 2018 2019 2018
Leverantörsskulder 42,0 66,5 65,5 93,7

Moms och punktskatter 0,5 0,2 0,5 0,2

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 31,6 24,1 36,2 24,1

Övriga kortfristiga skulder 36,5 31,4 46,0 42,4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 120,0 110,3 125,1 124,8

Summa 230,6 232,4 273,2 285,2

Not 21 | Nyttjade borgensförbindelser 
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2019 2018 2019 2018
Helägda dotterbolag 837,9 808,6 0,0 0,0

Rambo AB 19,0 21,9 0,0 0,0

Fyrstads flygplats 0,0 0,1 0,0 0,1

KHF Lysekils omsorgsbostäder 235,8 111,0 235,8 111,0

Bostadsrättsföreningar 2,4 2,4 2,4 2,4

Övriga 4,3 4,3 4,3 4,3

Summa 1099,4 948,3 242,5 117,8

Ovanstående avser skuldsaldon, nyttjad borgen. Total beviljad borgensram uppgår till 1290,2 mnkr. Beviljad men ej nyttjad borgen uppgick vid utgången  
av 2019 totalt till 190,8 mnkr fördelat på: KHF Lysekils Omsorgsbostäder 111,8 mnkr, LysekilsBostäder AB 53,2 mnkr, Lysekils Hamn AB 11,1 mnkr,  
Havets Hus AB 10,0 mnkr, Rambo AB 4,3 mnkr samt för Lysekils Stadshus AB 0,4 mnkr.
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Not 22 | Ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser
Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2018
Anställda 397,6 407,9

Förtroendevalda 1,0 1,3

Summa 398,6 409,2

Ingående ansvarsförbindelse 409,2 415,5

Nyintjänad pension -3,0 7,6

Pensionsutbetalningar -17,5 -17,4

Ränteuppräkning 9,9 6,8

Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0

Förändring av löneskatten -2,1 -1,2

Övrigt 2,0 -2,1

Summa 398,6 409,2

Förtroendevalda inklusive löneskatt 1,0 1,3

Summa pensionsförpliktelser förtroendevalda 1,0 1,3

Del av pensionsförpliktelsen som tryggats genom försäkring

Förpliktelser intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen 0,0 0,0

Förpliktelser intjänade from 1998, pensionsavsättning 29,5 21,9

Summa 29,5 21,9

Överskottsfonder

KPA 0,0 0,0

Skandia 1,5 1,8

Summa 1,5 1,8

Not 23 | Operationell leasing
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2019 2018 2019 2018

Maskiner och inventarier

Betalda leasingavgifter 13,5 11,4 15,6 13,5

Framtida minimileasavgifter:

  inom ett år 8,6 7,4 9,5 8,6

  senare än ett år men inom fem år 9,8 8,0 11,9 9,8

  senare än fem år 0,0 0,0 0,0 0,0

Lokaler

Betald hyra 58,4 58,1 58,8 58,4

Ej uppsägningsbara avtal överstigande 3 år*

Minimileaseavgifter

   inom ett år 39,5 38,4 39,5 38,4

   senare än ett år men inom fem år 130,5 136,4 130,5 136,4

   senare än fem år 119,4 138,1 119,4 138,1

Summa 289,4 312,9 289,4 312,9

* Hyresobjekt som ingår är bland annat Stångenäshemmet, Skärgårdshemmet, Lysekilshemmet (ett år) och Campus Väst 
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          Budget        Redovisning

Utfall 
budget-

avvikelse

Prognos 
budget-

avvikelse

 Belopp i tkr Netto Intäkter Kostnader Netto 2019-12-31 2019-08-31

Kommunstyrelsen -82 258 18 341 -100 541 -82 200 58 1 500

Miljönämnden i  
mellersta Bohuslän

-2 139 0 -2 243 -2 243 -104 -100

Samhällsbyggnadsnämnden -46 127 240 211 -291 764 -51 554 -5 427 -3 800

Utbildningsnämnden -363 397 155 336 -527 948 -372 612 -9 215 -1 100

Socialnämnden* -386 588 104 521 -507 247 -402 726 -16 138 -12 600

Summa nämndverksamhet -880 509 518 408 -1 429 744 -911 336 -30 827 -16 100

Budgetregleringspost -20 994 0 0 0 20 994 22 900

Pensionskostnader -63 600 0 -69 022 -69 022 -5 422 0

Personalomkostnader 41 400 44 993 0 44 993 3 593 -600

Reavinst och  
exploateringsverksamhet

0 5 367 -366 5 001 5 001 4 900

Kapitalkostnad** 13 320 13 491 0 13 491 171 300

Övrigt kommungemensamt -4 140 129 -4 382 -4 253 -113 -800

Summa verksamhet -914 523 582 389 -1 503 513 -921 126 -6 603 10 600

Skatteintäkter  
och generella statsbidrag

919 830 927 501 0 927 501 7 671 7 400

Finansiella intäkter 7 930 9 962 0 9 962 2 032 900

Finansiella kostnader -4 030 0 -2 840 -2 840 1 190 1 400

Summa finansiering 923 730 937 462 -2 840 934 622 10 892 9 700

Summa efter finansiering 9 207 1 519 852 -1 506 353 13 496 4 289 20 300

Total 9 207 1 519 852 -1 506 353 13 496 4 289 20 300

* Socialnämndens justerade budgetavvikelse uppgår till -3,5 mnkr 
** Förvaltningarnas kapitalkostnad (intern ränta)
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Driftredovisning

Nämndverksamhet
Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse mot 
budget. Prognosen i augusti uppgick till 1,5 mnkr på 
grund av vakanta tjänster inom HR-avdelningen och 
ekonomiavdelningen samt medel avsatta för utveck-
lingsmålen som inte använts. Det försämrade utfallet 
beror på ökade kostnader för pensioner inom Rädd-
ningstjänstförbundet Mitt Bohuslän vilka blev kända 
först i slutet av året.

Samhällsbyggnadsnämnden har en negativ bud-
getavvikelse på 5,4 mnkr. Den största avvikelsen 
redovisas på avdelningen för gata och park där ökade 

fasta kostnader för köp av tjänster tar en stor andel av 
budgetutrymmet.

Ytterligare orsaker till budgetavvikelsen är höga 
kostnader för bostadsanpassning och uteblivna intäkter 
för tomställda lokaler samt höga vikariekostnader inom 
kost- och städverksamheten. Kostnader på 0,5 mnkr  
i samband med exploateringsprojektet i Tronebacken 
som belastar 2019 års resultat kommer att täckas av 
försäljningsintäkter kommande år.

Utbildningsnämnden redovisar en negativ budgetavvi-
kelse med 9,2 mnkr. Den största orsaken till avvikelsen 
är att intäkterna för bidrag från Skolverket och Migra-
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tionsverket har minskat och är 6,1 mnkr lägre än budget.
Vidare har man en avvikelse på kostnadssidan med 

-2,5 mnkr, främst till följd av ökade IT-kostnader samt  
elevplacering inom särskolan på annan ort.

Under året har det skett en personalanpassning med 
26 årsarbetare, men årseffekten har inte varit tillräck-
lig vilket förklarar den resterande avvikelsen inom 
utbildningsnämnden.

Socialnämnden har en negativ avvikelse mot budget 
med 16,1 mnkr men efter kommunfullmäktiges beslut 
2019-06-12 om utökat ekonomiskt utrymme på  
12,6 mnkr blev det totala resultatet -3,5 mnkr.

Orsakerna till underskottet är ökade barn- och 
ungdomsplaceringar, ökat behov av försörjningsstöd 
och ökade kostnader för tillfälligt inhyrd hälso- och 
sjukvårdspersonal.

Nämnden har haft en negativ prognos hela året och 
enheterna har tagit fram åtgärdsplaner för att sänka 
sina kostnader vilket till stor del har gjorts. Dock har 
nya kostnader som inte kunnat förutses tillkommit.

Kostnaderna för pågående institutions- och familje-
hemsplaceringar har sänkts under året men många nya 
placeringar har tillkommit som inte rymts inom budget. 
Placeringarna kan delvis kopplas till den oroliga ung-
domssituation som rått i kommunen under 2019.

Kostnaden för försörjningsstöd har ökat med  
10 procent under året då många nyanlända gått ur  
etableringsfasen och även arbetsförmedlingens änd-
rade organisation har påverkat detta. Arbetslösheten 
har ökat i Lysekils kommun.

LSS-verksamheten redovisar ett underskott till följd 
av fler ärenden inom personlig assistans och ökade 
personalkostnader i egen verksamhet.

Inom vissa yrkesområden har det varit svårt att 

rekrytera personal vilket lett till ökade kostnader för 
inhyrd personal.

Inom vård- och omsorgsverksamheten har det 
omställningsarbete som pågått under året resulterat i 
att äldreboendena är i budgetbalans och hemtjänsten 
sänkt sina kostnader väsentligt.

Kommungemensamt
Budgetregleringsposten, vilket är en buffert för 
ökningar av löner, pensionskostnader, priser och 
avskrivningar, visar en positiv avvikelse med  
21,0 mnkr. Pensionskostnaderna överskrider  
budgeten med 5,4 mnkr. Personalomkostnaderna  
som bland annat inkluderar årets förändring av  
semesterlöneskulder, visar en positiv budget- 
avvikelse med 3,6 mnkr.

Realisationsvinster vid försäljning av mark samt  
nettoöverskott av exploateringsverksamhet har under 
året uppgått till 5,0 mnkr, vilket inte har budgeterats.

Övrigt kommungemensamt uppvisar endast små 
budgetavvikelser.

Finans
Skatteintäkter och generella statsbidrag redovisar 
ett överskott mot budget med 7,7 mnkr. Bidraget för 
LSS-utjämning utgör 6,2 mnkr utav detta.

De finansiella intäkterna uppgår till 2,0 mnkr mer  
än budget. 1,8 mnkr utav denna avvikelse beror på  
att pensionspremier betalats med medel ur kommun- 
ens överskottsfond i KPA Pension. Detta redovisas  
som en finansiell intäkt.

De finansiella kostnaderna har tack vare en gynn-
sam utveckling på räntemarknaderna lett till en positiv 
avvikelse på 1,2 mnkr.
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Ekonomisk redovisning enligt  
kommunens organisationsstruktur
Kommunstyrelsen

Resultaträkning (tkr) 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter 18 341 20 945 17 255

Verksamhetens kostnader -99 425 -93 884 -89 851

Kapitalkostnad -1 116 -1 019 -1 318

Verksamhetens nettokostnader -82 200 -73 958 -73 914

Budgetanslag netto 82 258 78 542 76 777

Budgetavvikelse 58 4 584 2 863

Andel av kommunens  
nettokostnader (%)

8,9 8,4 8,6

 
Ekonomisk analys
Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse mot 
budget. Prognosen i augusti uppgick till 1,5 mnkr 
främst på grund av vakanta tjänster inom HR-avdel-
ningen och ekonomiavdelningen samt medel avsatta 
för utvecklingsmålen som inte använts.  
Det försämrade utfallet beror på ökade kostnader  
för pensioner inom räddningstjänstförbundet vilka  
blev kända först i slutet av året.

Samhällsbyggnadsnämnden

Resultaträkning (tkr) 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter 240 211 228 364 194 784

Verksamhetens kostnader -255 067 -241 591 -202 805

Kapitalkostnad -36 698 -33 367 -33 335

Verksamhetens nettokostnader -51 554 -46 594 -41 356

Budgetanslag netto 46 127 42 075 41 658

Budgetavvikelse -5 427 -4 519 302

Andel av kommunens  
nettokostnader (%)

5,6 5,3 4,8

 
Ekonomisk analys
Samhällsbyggnadsnämnden visar en negativ budgetav-
vikelse på 5,4 mnkr.

Verksamheten gata och park visar en avvikelse på 
-2,4 mnkr. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer 
att se över hela verksamheten för att kunna skjuta till 
ytterligare resurser.

Bostadsanpassningsverksamheten har en avvikelse 
på -1 mnkr, förvaltningen kommer att se över nivån av 
bidragen.

Kost- och städverksamheten visar en avvikelse på 
-1,5 mnkr vilket främst beror på höga vikariekostnader. 
Serviceavdelningen har gjort en kostnadsanalys och 
arbetar för att få ner kostnaderna för vikarier.

Nämnden har kostnader på 0,5 mnkr för det tidigare 

Lysehemmet.  Det pågår dialog om vad som ska hända 
med fastigheten.

Kostnader i samband med exploateringsprojekt 
belastar 2019 med 0,6 mnkr, dessa kostnader kom-
mer att finansieras kommande år genom intäkter av 
tomtförsäljning.

Nämnden har haft kostnader för en rad evenemang, 
fortsättningsvis behövs bättre kostnadstäckning vid 
sådana tillfällen.

Nämnden har under året gjort en rad kortsiktiga 
lösningar för att komma tillrätta med delar av under-
skottet. Kortsiktiga lösningar har förekommit under 
ganska många år gällande underhåll av kommunens 
anläggningar.

En omorganisation genomfördes under året i 
förvaltningen med syfte att förbättra organisationen 
och därmed få en tydligare ansvarsfördelning samt 
sammanföra vissa arbetskategorier med mål om bättre 
synergieffekter. Syftet är också att få en effektivare 
förvaltning med invånaren i fokus.

Inför 2020 behöver samhällsbyggnadsnämnden vidare-
utveckla den ekonomiska styrningen. En bättre styrning 
skulle ge mer långsiktiga besparingar. Förvaltningen kom-
mer att ta fram underhållsplaner för fastigheter och gator, 
vilket kommer att tydliggöra nivån av framtida underhåll. 
En framtida risk vid kommande nyinvesteringar är att det 
inte finns medel i budgetutrymmet. Flera av kommunens 
skolfastigheter kommer att behöva stora reinvesteringar 
strax utanför kommande planperiod.

Utbildningsnämnden 
Resultaträkning (tkr) 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter 155 336 157 047 101 115

Verksamhetens kostnader -524 592 -512 920 -431 929

Kapitalkostnad -3 356 -2 854 -3 346

Verksamhetens nettokostnader -372 612 -358 727 -334 160

Budgetanslag netto 363 397 347 189 340 159

Budgetavvikelse -9 215 -11 538 5 999

Andel av kommunens  
nettokostnader (%)

40,5 40,5 38,7

  
Ekonomisk analys
Utbildningsnämnden har en negativ avvikelse på 9,2 
mnkr. Budgetavvikelserna syns inom verksamheterna 
grundskola, särskola och förskola. Övriga verksamhe-
ter är i balans.

Utöver nettobudget har nämnden en betydande 
intäktsvolym i form av interkommunala ersättningar 
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och olika former av statsbidrag. Statsbidragen utgörs 
huvudsakligen av två kategorier, bidrag från Skolverket 
samt migrationsrelaterade bidrag. Bidragens storlek är 
svårbedömda då beslut fattats under pågående bud-
getår. Att grunderna för minskning kan vara svåra att 
förutse kan exemplifieras med att statsbidraget för för-
stärkt elevhälsa minskade med motiveringen att andra 
kommuner har större behov. Detta beslut inkom i april. 
Under 2019 minskade intäkterna av bidrag med  
12,1 mnkr. Nämnden budgeterade med en minskning 
på 6,0 mnkr vilket innebar -6,1 mnkr i avvikelse.

Även kostnader påvisar en avvikelse. Oförutsedda 
kostnader har tillkommit i form av särskoleplacering 
samt sena justeringar gällande datorer, administrativa 
tjänster och interkommunal ersättning. Totalt innebar 
detta -2,5 mnkr i avvikelse.

Nämnden har anpassat sin organisation under 2019 
med totalt 26 årsarbetare. Det har främst skett genom 
att inte förnya tim- och visstidsanställningar. Anpass-
ningarna som gjorts under 2019 har ej fått full effekt på 
årsbasis, därav ytterligare negativ avvikelse.

Socialnämnden
Resultaträkning (tkr) 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter 104 521 115 911 106 397

Verksamhetens kostnader -505 846 -501 289 -492 469

Kapitalkostnad -1 401 -1 256 -1 260

Verksamhetens nettokostnader -402 726 -386 634 -387 332

Budgetanslag netto 386 588 371 447 365 033

Budgetavvikelse -16 138 -15 187 -22 299

Andel av kommunens  
nettokostnader (%)

43,7 43,7 44,9

Ekonomisk analys
Socialnämndens totala resultat är -16,1 mnkr men efter 
kommunfullmäktiges beslut 2019-06-12 om utökat 
ekonomiskt utrymme på 12,6 mnkr blev det totala 
resultatet -3,5 mnkr.

Nämnden har under hela året haft en negativ prog-
nos men avvikelsen blev 3,7 mnkr större än befarat  
vid uppföljning 1 per februari.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-12 att under 
2019 utöka socialnämndens ekonomiska utrymme för 
att täcka kostnaderna för de barn- och ungdomsplace-
ringar som tillkommit i nämnden under 2019. Under 
året har verksamheterna dessutom haft egna åtgärds-
planer för att sänka kostnaderna vilka till största delen 
kunnat genomföras. Dock har nya kostnader som ej 
kunnat förutses tillkommit.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) visar ett ekono-
miskt underskott motsvarande 16,3 mnkr. Underskottet 
beror främst på nya placeringar av barn och ungdomar 
samt ökade kostnader för försörjningsstöd.

Kostnaderna för pågående institutions- och familje-
hemsplaceringar inom barn och unga har sänkts under 
året och insatser i öppenvård i egen regi har ökat. Dock 
har många nya barn- och ungdomsplaceringar till-
kommit som, trots kostnadsminskningar i de befintliga 
ärendena, ej kunnat rymmas inom budget. Placering-
arna kan delvis kopplas till den oroliga ungdomssitua-
tion som rått i kommunen under 2019.

Försörjningsstödet har ökat under året och visar -5,3 
mnkr jämfört med budget. Många nyanlända har gått 
ur etableringsfasen och arbetsförmedlingens ändrade 
organisation har också påverkat detta. Arbetslösheten 
har ökat i Lysekils kommun.

LSS/socialpsykiatri visar ett underskott motsvarande 
5,4 mnkr, främst beroende på nya ärenden avseende 
personlig assistans, fler ärenden som avser särskilt 
boende (vilka behövt verkställas genom köp av extern 
vårdplats) samt ökade personalkostnader. Omsorgs-
behovet för personer som bor i gruppboende har ökat 
på grund av åldersrelaterade sjukdomar och demens-
liknande tillstånd. Arbete pågår för närvarande för att 
anpassa bemanningen i förhållande till budget.

Vård- och omsorgsavdelningen visar ett ekonomiskt 
underskott på 10,7 mnkr på grund av inhyrd hälso- och 
sjukvårdspersonal, minskade interna intäkter för hem-
tjänsttimmar samt för låg timersättning i hemtjänsten. 
Särskilt boende har uppnått ekonomisk balans.

Det har varit svårt att rekrytera personal inom vissa 
områden (socialsekreterare och sjuksköterskor) varför 
kostnader för inhyrd personal varit hög.

Inom vård- och omsorgsavdelningen har det pågått 
ett omställningsarbete under året som resulterat i att 
äldreboendena nu är i balans och att hemtjänsten sänkt 
sina kostnader till stor del. Då antalet hemtjänsttimmar 
minskat under året har hemtjänsten ett ständigt upp-
drag att kontinuerligt anpassa sig till nya nivåer.

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

Intäkter
I utfallet mellan de två sista åren märks en tydlig trend 
att migrationsrelaterade intäkter fortsätter att minska. 
Dessutom upphörde stimulansmedlen från staten till 
vård och omsorg av äldre under 2018. 

Jämförelsen av utfall mot budget 2019 visar på  
en ökning av intäkter. Främst beror det på högre bidrag 
för migration än budgeterat. Även försäljning av verk-
samhet har ökat beroende på intäkter från sommar- 
gäster och internförsäljning mellan vård- och  
omsorgsavdelningen och LSS-avdelningen.

Utfallet avseende övriga intäkter går minus vilket 
beror på den interna försäljningen mellan biståndsav-
delningen och hemtjänsten. Denna förändring orsakas 
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av att beställningen av hemtjänsttimmar minskat med 
cirka 10 procent under 2019 jämfört med vad som 
budgeterades som förväntad intäkt.

Personalkostnader
Mellan 2017 och 2019 har personalkostnader mins-
kat med 32,3 mnkr. En av de två största orsakerna till 
detta är neddragningar av personal på individ- och 
familjeomsorgen. Detta är till största delen kopplat till 
att boenden för ensamkommande barn lagts ned i takt 
med att antalet ensamkommande barn minskat (17,7 
mnkr). Den andra orsaken är schemaomläggning på 
särskilda boende samt omorganisation inom hemtjäns-
ten (13,3 mnkr).

Personalkostnader visar en positiv budgetavvikelse 
2019 på 4,4 mnkr, vilket till största delen förklaras 
med att heltidsresan inte kommit igång än. Även vissa 
vakanser inom främst individ- och familjeomsorgen  
har bidragit till en positiv avvikelse av personalkost-
nader. Detta bör dock ställas i relation till att inhyrd 
personal anlitats för att möta den höga arbetsbelast-
ningen. Både vård- och omsorgsavdelningen och 
LSS-avdelningen visar ett minusresultat vad gäller 
personalkostnader.

Övriga kostnader
Utfallet 2017 jämfört med 2019 visar en stor ökning av 
övriga kostnader på 45,7 mnkr. Den främsta orsaken är 
den nya resursfördelningen för hemtjänsten. Bortsett 
från den interna posten är det kostnader för köp av 
vårdplatser som har ökat.

När det gäller jämförelsen av utfall mot budget 2019 
är det köpt vård för barn och ungdomar som är den 

största posten vilket förklarar differensen mot budget 
på -26,2 mnkr vad gäller övriga kostnader.

Miljönämnden i  
mellersta Bohuslän
Resultaträkning (tkr) 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter 0 0 0

Verksamhetens kostnader -2 243 -2 465 -2 086

Kapitalkostnad 0 0 0

Verksamhetens nettokostnader -2 243 -2 465 -2 086

Budgetanslag netto 2 139 2 319 2 300

Budgetavvikelse -104 -146 214

Andel av kommunens  
nettokostnader (%)

0,2 0,3 0,2

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

Nämndens intäkter har under året varit lägre än 
budgeterat. Det är inom tillsynsområdet miljöskydd 
som intäktsbortfallet varit störst, vilket kan kopplas 
till vakanta tjänster inom den verksamheten under 
året. Även kostnaderna har varit lägre, till följd av 
vakanser, vilket till stor del har kunnat kompensera för 
intäktsbortfallet.

Budgetavvikelsen ovan är Lysekils kommuns andel 
av den gemensamma nämnden samt egna nettokost-
nader kopplat till nämnden.
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Investeringsredovisning

Uppföljning jämfört med budget
Netto har investeringsutgifterna 2019 uppgått till  
47,4 mnkr. Detta kan jämföras med budgeterade  
75,6 mnkr. Brutto har investeringsutgifterna uppgått till 
49,6 mnkr och investeringsinkomsterna till 2,2 mnkr. 
Inkomsterna består av bidrag från Boverket för speci-
fika investeringsprojekt som genomförts under året.

Nettoutgifterna har hållit sig inom ramen för investe-
ringsbudgeten och det slutliga utfallet i förhållande till 
budget har en utnyttjandegrad på 63 procent. Under 
året har Gullmarskajen färdigställts med ett utfall på 
21,7 mnkr totalt inklusive tidigare års utgifter. Service-
anläggningen vid Havsbadet, benämnd hamnservice 
i tabellen ovan, togs i bruk under året. Investeringsut-

gifter har totalt, innan slutbesiktning, uppgått till 12,5 
mnkr. I Valbodalen pågår ett större projekt med utbyte 
av bryggor, per bokslutsdagen har utgifterna uppgått 
till 4,2 mnkr. I Lysekils stadspark har lekplatsen gjorts 
om och belysning har satts upp. Netto efter att statliga 
bidrag är avräknade har utgifterna uppgått till 2,3 mnkr.  

De större projekt som inte genomförts i samma takt 
som budgeterat är Fiskhamnskajen, Västra kajen samt 
exploateringsprojektet vid Tronebacken vilka alla blivit 
försenade och flyttade till 2020.

När det gäller reinvesteringar i gator, vägar och fastig-
heter enligt plan samt nämndernas utbyte av inventarier 
har resursutnyttjandet varit bra. Utfall totalt har uppgått 
till 23,6 mnkr jämfört med budgeterade 24,2 mnkr.

Investering i tkr
Budget 

2019
Utfall
 2019

Budget 
sedan proj 

start

Utfall  
sedan 

proj start

Prognos 
utfall  

2019-08-31

Samhällsbyggnadsnämnden 20 200 20 070 20 200

  varav mark och gata 7 672 7 700

  varav övriga kajer 467 1 000

  varav övriga fastigheter 11 931 11 500

Kommunstyrelsen, inventarier 1 000 939 1 000

Utbildningsnämnden, inventarier 2 000 1 667 2 000

Socialnämnden, inventarier 1 000 946 1 000

Summa reinvesteringar 24 200 23 622 24 200

Västra kajen Grundsund 3 500 1 917 7 500 2 046 3 500

Fiskhamnskajen 10 000 212 10 000 344 400

Gullmarskajen 12 000 11 497 23 000 21 650 12 000

Kommunhusentré 2 000 404 2 000 475 2 000

Gullmarsskolan förstudie 1 000 0 500

Brandstation reservkraftverk (MSB) 800 84 800

Summa nyinvesteringar 29 300 14 114 19 200

Småbåtshamnar 11 500 10 268 11 500

  varav hamnservice inklusive brygga 7 500 5 450 10 950 12 464 7 500

  varav övrigt småbåtshamnar 4 000 4 818 4 000

Exploatering 10 565 -610 10 565

Summa 75 565 47 394 65 465

Investering per typ i mnkr Budget 2019 Utfall 2019

Hamnar, kajer och bryggor 29,5 18,9

Fastigheter 23,8 17,9

Gator och trafik 7,7 7,6

Inventarier 4,0 3,6

Exploatering 10,6 -0,6

Summa 75,6 47,4
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Kommunen som arbetsgivare
Lysekils kommun har en viktig uppgift som attraktiv arbetsgivare nu och i framtiden. 
Medarbetarna ska ha förutsättningar att ge en bra service till kommunens invånare. 
Kvalitet, kompetens och kostnadsmedvetenhet ska genomsyra hela verksamheten.

Kommunen som arbetsgivare
Lysekils kommun har en intention att vara en trygg och 
attraktiv arbetsgivare. Kommunen ska även vara en att-
raktiv plats att bo och leva på. Chefer och medarbetare 
är kommunens viktigaste investering och utgör grun-
den för kommunens kvalitet. Kommunen eftersträvar 
att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare samt 
vårda relationerna med tidigare medarbetare så att de 
återvänder till Lysekils kommun.

Kommunens HR-avdelning (Human Resources)  
är stöd i HR-frågor och bidrar i utvecklingen av en  
god kvalitet och professionellt bemötande utifrån  
kommunens värdegrund öppet, enkelt och värdigt. 
HR-avdelningen arbetar både operativt och strategiskt 
med att stötta cheferna i personal- och organisations-
utveckling, arbetsmiljö, kompetensutveckling, kom-
petensförsörjning samt lönestruktur. HR-avdelningen 
bidrar också med kompetens inom arbetsrättsliga  
lagar och förordningar, centrala och lokala kollektiv- 
avtal, reglementen, delegationsordningar, policys,  
riktlinjer och rutiner.

Kommunens verksamhet
Verksamheterna planerar, följer upp och utvecklar 
arbetet i enlighet med kommunens styrmodell. Styrmo-
dellen bygger på tillitsbaserad styrning vilket innebär 
en tilltro till att medarbetarna har kunskap, omdöme 
och vilja att genomföra sitt arbete på ett bra sätt utan 
detaljstyrning.

Ett väl fungerande ledarskap och medarbetarskap är 
båda viktiga faktorer för att verksamheterna ska kunna 
fullgöra sina uppdrag och nå uppsatta mål. Kommunen 
har fokus på att medarbetarna ska känna sig delaktiga. 
Det har tagits fram chefs- och medarbetarplattformar 
för att förtydliga inriktningen i arbetet. Cheferna har ett 
tillitsbaserat ledarskap och är initiativrika och kommun- 
ikativa. Medarbetarna ska vara trygga, engagerade och 
kreativa samtidigt som de tar ansvar. Medarbetarna 
bidrar till nöjda invånare och ökat förtroende för kom-
munens verksamheter. Det ska finnas goda förutsätt-
ningar för att arbeta enligt inriktningen i medarbetar-
plattformen. Detta i sin tur 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.

Kompetensförsörjning
Lysekils kommun arbetar för att lyckas attrahera, rekry-
tera, introducera, utveckla och behålla engagerade 
medarbetare med rätt kompetens. Detta kräver fokus 
på både personalförsörjning och kompetensutveck-
ling, två strategiskt viktiga delar inom organisationen, 
i syfte att ge stöd åt verksamheternas arbete för dess 
måluppfyllnad.

Arbetsmiljö
Respektive chef  ansvarar för att bedriva ett systema-
tiskt arbetsmiljöarbete på ett sådant sätt att ohälsa och 
olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande 
arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren ska tillse att alla 
medarbetare har tillräckliga kunskaper om de risker 
som finns i arbetet och på arbetsplatsen.

Arbetsmiljön mäts genom en medarbetarenkät. 
Resultatet av medarbetarenkäten ger återkoppling 
till chefer och medarbetare om vad som bör bevaras 
och vad som behöver utvecklas för att skapa en bättre 
arbetsmiljö. Handlingsplaner med förbättringsåtgärder 
har upprättats. Det kommunövergripande resultatet av 
hållbart medarbetarengagemang (HME) har ökat från 
74,2 till 75,6.

Jämställdhet
Kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter 
och skyldigheter inom alla områden. Som arbetsgivare 
ska Lysekils kommun bidra till en jämställd arbetsmiljö. 
Kommunen har tagit fram en jämställdhetsplan som 
syftar till att främja lika rättigheter och möjligheter  
oavsett kön gällande bland annat arbetsförhållande, 
löneförhållande, föräldraskap, rekrytering  
och kompetens.

Framtid
Det råder stor konkurrens inom många yrkeskategorier. 
Unga människor attraheras än mer av stora privata 
arbetsgivare och det förutspås bli brist på chefer.  
Nya generationer av medarbetare prioriterar en  
balans mellan arbete och fritid och ställer helt nya  
krav på ledarskap.

För att vara en attraktiv arbetsgivare och för att 
kunna attrahera potentiella framtida medarbetare har 
ett arbete med att bygga en karriärsida på intranätet 
påbörjats. På karriärsidan ska publiceras förmåner, 
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2019 2018 2017

Antal heltidsanställda 960 954 933

Antal deltidsanställda 450 493 560

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) 92 92 90

Sysselsättningsgrad (månadsavlönade)

2019 2018 2017

Antal anställda totalt 1 861 1 929 2 010

  varav månadsavlönade 1 410 1 447 1 493

  varav timavlönade 451 482 517

Antal årsarbetare totalt 1 423 1 488 1 526

  varav månadsavlönade 1 299 1 326 1 350

  varav timavlönade 124 162 176
 

 Anställda enligt Allmänna bestämmelser (AB)

Kommunstyrelse- 
förvaltningen

Samhällsbyggnads-  
förvaltningen

Socialförvaltningen
Utbildnings-  
förvaltningen

2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017

Antal anställda totalt 84 81 113 209 207 180 849 892 979 750 749 738

  varav månadsavlönade 73 70 104 176 164 140 585 613 660 576 600 589

  varav timavlönade 11 11 9 33 43 40 264 279 319 143 149 149

Antal årsarbetare totalt 72 73 104 183 171 141 586 638 690 582 608 591

  varav månadsavlönade 70 68 100 170 157 126 503 527 562 556 575 562

  varav timavlönade 2 5 4 13 14 15 83 111 128 26 33 29

Antal anställda per förvaltning

Antal anställda 

information om förvaltningarna, fotografier från olika 
verksamheter, yrkeskategorier och intervjuer med 
medarbetare. Även lediga tjänster inom kommunen ska 
synliggöras.

Respektive förvaltning har sett över organisationen i 
relation till budget. Även behovet av nyrekryteringar 
har belysts. 

Anställda totalt
Samtliga förvaltningar förutom socialförvaltningen  
har ökat antal anställda totalt. I enlighet med heltids- 
resan har antal timavlönade minskat.

Kommunstyrelseförvaltningen har ökat antal 
anställda från 81 till 84. Ökningen har skett inom 
avdelningen för hållbar utveckling och avdelningen för 
verksamhetsstöd.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en 

Samverkan inom nätverket Kommunakademin Väst 
kommer att skapa utvecklingsmöjligheter för kommun- 
ens anställda och underlätta kontakt med framtida 
medarbetare.

Lysekils kommun har stora framtida rekryteringsbehov. 
Som led i att vara en attraktiv arbetsgivare ska samtliga 
anställda erbjudas heltidsanställning med möjlighet till 
deltid.

Antal heltidsanställda har ökat samtidigt som antal 
deltidsanställda har minskat. Arbetet med att öka antal 
medarbetare med heltidsanställning pågår och fort-
sätter under 2020–2021. På avdelningen för LSS och 
psykiatri startar ett pilotprojekt med syfte att öka  
samarbetet och att skapa gemensamma scheman  
i enlighet med heltidsresan.

Antal anställda totalt har minskat med 68 medarbetare. 
Antal månadsavlönade har minskat med 37 medarbe-
tare och timavlönade med 31 medarbetare.

Minskningen av totalt antal anställda beror till 
största delen på budgetneddragningar i social- och 
utbildningsförvaltningen. En annan anledning är svår-
igheten att rekrytera nya medarbetare i samband med 
pensionsavgångar och egna uppsägningar.

 Anställda enligt Allmänna bestämmelser (AB)

omorganisation som bidragit till ökat antal anställda 
från 207 till 209.

Månadsavlönade
Utbildningsförvaltningen har minskat antal  
månadsavlönade medarbetare på grund av  
budgetneddragningar.

Antal månadsavlönade har även minskat inom 
socialförvaltningen. Vård- och omsorgsavdelningens 
genomlysning av verksamheten 2018 bidrog delvis  
till minskning av anställda 2019.

Även färre boenden för ensamkommande  
flyktingbarn har bidragit till minskningen.
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2019 2018 2017

Antal kvinnor av totalt anställda 1 478 1 538 1 593

Antal heltidsanställda kvinnor 745 752 730

Antal män av totalt anställda 383 391 417

Antal heltidsanställda män 215 202 203

Antal anställda 0-29 år 351 376 420

Antal anställda 30-49 år 727 738 772

Antal anställda 50- år 783 815 818

Medelålder, totalt anställda (år) 45 45 44

2019 2018 2017

Antal nyanställningar  
(tillsvidare, extern rekrytering)

75 62 63

Antal avslutade anställningar  
(tillsvidare, extern avgång)

123 138 136

Personalomsättning* (%) 9,5 11 10

Antal pensionsavgångar 33 39 38

Medelålder vid pensionsavgång 64 65 65
 

*Andel av tillsvidareanställda medarbetare som avslutat sin anställning under året

Belopp i tkr 2019 2018 2017

Arvode 4 062 2 978 2 977

Lön 514 097 517 295 511 195

Personalomkostnader* 160 161 160 740 158 736

Totalt 678 320 681 013 672 908

* Omfattar personalomkostnader för både arvode och lön

Kommunstyrelse- 
förvaltningen

Samhällsbyggnads-  
förvaltningen

Socialförvaltningen
Utbildnings-  
förvaltningen

2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017

Antal heltidsanställda 64 61 93 153 135 93 223 231 245 520 527 502

Antal deltidsanställda 9 9 11 23 29 47 362 382 415 56 87 94

Genomsnittlig sysselsätt-
ningsgrad (%)

94 97 96 96 96 90 86 86 85 96 96 95

Personalstruktur

Lönekostnader

Sysselsättningsgrad per förvaltning (månadsavlönade)

Ingen större förändring har skett inom månadsavlöna-
des sysselsättningsgrad. Kommunstyrelseförvaltningen 
har minskat sysselsättningsgraden från 97 procent till 

Under 2019 rekryterades 75 tillsvidareanställda med-
arbetare vilket är fler än föregående år.

123 medarbetare valde att avsluta sin anställning vil-
ket är färre än tidigare år då det var 138 medarbetare.

Personalomsättningen under året var 9,5 procent 
jämfört med föregående år då det var 11 procent.

En hög personalomsättning kan skapa otrygghet och 
bidra till hög sjukfrånvaro men också skapa möjlighe-
ter till förnyelse av kompetens och tillföra nya perspek-
tiv. Låg personalomsättning kan leda till stagnation 
och minskad effektivitet.

Variationen på personalomsättningen mellan ålders-
grupperna och orsaken till uppsägning, om det är 
medarbetarens egen uppsägning eller uppsägning från 
arbetsgivaren, behöver ses över i framtiden.

33 personer med en medelålder på 64 år gick i pen-
sion under året vilket är lägre än de föregående åren.

Pensionsmyndigheten och Skandia har haft informa-
tionsmöte med Lysekils kommuns medarbetare om de 
nya pensionsreglerna.

Kostnaden för arvoden har ökat med 1 084 tkr och löne-
kostnaderna har minskat med 3 198 tkr. Personalom-
kostnaderna har minskat med 579 tkr.

En bra lönepolitik bidrar till att attrahera, rekry-
tera och behålla medarbetare. Lönesättning är ett 

Personalrörlighet

Totalt antal anställda inom kommunen har minskat.
Störst minskning har skett bland kvinnor. Anställda kvin-
nor är 1 478 jämfört med 2018 då det var 1 538. Det är 
totalt färre heltidsanställda kvinnor än föregående år.

Antal anställda män har minskat något från 391 till 383. 
Från tidigare år ser vi dock en ökning av antalet heltids-
anställda män jämfört med tidigare år, från 202 till 215.
Medelåldern på kommunens anställda är 45 år.

94 procent. Övriga förvaltningar har samma sysselsätt-
ningsgrad som tidigare.
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ett aktivt förhållningssätt bidrar till en god arbetsmiljö 
och minskade sjuktal.

Främjande och förebyggande insatser kommer att 
erbjudas 2020.

Företagshälsovård
Lysekils kommuns företagshälsovård Avonova har anli-
tats i huvudsak till hälsofrämjande och förebyggande 
åtgärder som insatser vid hälsorisker och insatser till 
följd av ohälsa.

69 personer har besökt företagshälsovården under året 
Ny upphandling av företagshälsovård genomförs under 
våren 2020.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Under perioden 1 januari till 31 oktober 2019 anmäl-
des 878 tillbud och 150 arbetsskador. Rapportering 
av tillbud och arbetsskador tas om hand på respektive 
förvaltning. Samordning och övergripande analyser 
kommer att göras kommande år.

Fokus under året har varit Arbetsmiljöverkets före-
skrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmil-
jön (OSA). Genom införande av systemet kommun- 
ernas inre arbetsmiljöarbete (KIA) och utbildning av 
chefer inom OSA har rapporteringen av tillbud och 
arbetsskador kvalitetssäkrats.

Friskvård
Lysekils kommun ger tillsvidareanställda och visstids-
anställda (minst 6 månader) möjlighet till friskvårds- 
bidrag på 800 kronor per år. Under 2019 har 608 med-
arbetare nyttjat denna förmån. Detta är en ökning  
med 19 personer från föregående år.

2019 2018 2017

Nyttjande av friskvårdsbidraget 608 589 604

Ett arbete påbörjades 2019 med att införa en personal-
klubb, arbetet kommer att fortsätta under 2020.

Kompetensförsörjning
Det kommer att bli allt viktigare för kommuner att förstå 
vilka andra arbetsgivare de konkurrerar med, även utan-
för grannkommunerna. Unga människor attraheras än 
mer av stora privata arbetsgivare. Offentlig förvaltning 
har en utmaning i arbetet med kompetensförsörjning.

På grund av pensionsavgångar och ökad efterfrågan 
av välfärdstjänster kommer det uppstå stora rekryte-
ringsbehov inom välfärdssektorn. Nya generationer av 
medarbetare prioriterar en balans mellan arbete och fri-
tid. De ställer helt nya krav på ledarskap och har en låg 
tolerans för undermåligt ledarskap. Unga vill i allt högre 
grad bli specialister och experter snarare än chefer och 
talar hellre om personlig utveckling än om karriär. Det 
förutspås att det kommer bli brist på chefer. För att möta 

Procent 2019 2018 2017

Sjukfrånvaro total 8,3 7,7 7,4

  varav korttid <15 dagar 38,3 41 41

  varav långtid >60 dagar 48,5 47 47

Sjukfrånvaro kvinnor 8,8 8,1 7,5

Sjukfrånvaro män 6,3 6,0 5,6

Sjukfrånvaro fördelat på ålder:

0 -29 år 9,8 8,2 8,7

30 -49 år 8,6 7,2 6,4

50 -år 7,7 7,9 7,4

Långtidsfriska* 26,8 26,0 28,7

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

*Andel månadsavlönade medarbetare utan sjukfrånvaro under året

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

Sjukfrånvaro

Arbetsmiljö och hälsa

styrmedel som används för att stimulera, motivera 
och engagera medarbetare att nå uppsatta mål så att 
verksamheten bedrivs effektivt med god kvalitet. Alla 
medarbetare ska känna till grunderna för lönesättning 
och sambandet mellan arbetsresultat och löneutveck-
ling. Det är därför viktigt att chefer och medarbetare 
förstår löneöversynsprocessen.

Utbildning inom verksamhetsutvecklande löne-
sättning har genomförts för chefer, medarbetare och 
fackliga företrädare. Syftet var att skapa en gemen-
sam förståelse kring lönebildning för att tillsammans 
genomföra bra lönesamtal.

Sjukfrånvaron totalt har ökat med 0,6 procentenheter 
sedan föregående år, anställda upp till 29 års ålder har 
den högsta sjukfrånvarostatistiken.

Långtidssjukfrånvaron har ökat från 47 till 48,5 
procent. Psykisk ohälsa är enligt Försäkringskassan 
den största orsaken till sjukskrivning såväl i Lysekils 
kommun som i riket. Även framtidsforskning visar på 
denna trend.

Andelen långtidsfriska har ökat från 26,0 till 26,8 
procent.

Korttidssjukfrånvaron har minskat med 2,7 procent-
enheter och den upprepade korttidssjukfrånvaron har 
minskat med 1,7 procentenheter från föregående år.

Lysekils kommuns chefer kommer kontinuerligt att 
få stöttning och kompetenshöjning i organisatorisk och 
social arbetsmiljö (OSA). Kompetenshöjningen ger en 
grundläggande kunskap om roll, ansvar och metoder 
för att ett effektivt arbetsmiljöarbete ska kunna bedri-
vas på arbetsplatsen vilket gynnar hälsan i arbetslivet. 
Utbildning är en viktig del i att säkra chefers kompe-
tens i arbetsinriktad rehabilitering samt att belysa hur 
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kommande behov av chefer har Lysekils kommun under 
2019 tillsammans med sju andra kommuner i norra 
Bohuslän och Dalsland startat en chefsutbildning.

Det råder hög konkurrens och efterfrågan på utbil-
dad och erfaren personal inom flera yrken, bland annat 
sjuksköterskor, undersköterskor, lärare, kockar, social- 
sekreterare, ingenjörer och inom tekniska områden. 
Konkurrensen ställer högre krav på kommunikation 
och marknadsföring av Lysekils kommun som attraktiv 
arbetsgivare.

Flera åtgärder gällande kompetensförsörjning har 
skett under 2019. Lysekils kommun har som arbetsgi-
vare marknadsfört sig på Högskolan Västs mässa och 
på seglarveckan Women’s match.

Framtagning av en ny rekryteringsprocess och  
även ett projekt med att skapa en karriärsida har 
påbörjats under året.

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

Endagsutbildning i inkludering och mångfald för kom-
munens politiker och chefer genomfördes under året.

Personalutveckling
Insatser som genomförts under 2019:

• Samtliga chefer påbörjade en chefs- och ledarut-
bildning, Styra, Leda, Coacha (SLC).

• Utbildning i service och bemötande genomför-
des för anställda inom kommunens kontaktcen-
ter och andra yrkesgrupper som har direktkon-
takt med våra invånare.

• Medarbetarenkät har genomförts och handlings-
planer med förbättringsåtgärder har utformats.

• Medarbetarplattform som tydliggör vilka för-
väntningar och krav som ställs på medarbetarna 
har implementerats under året.

• Arbetet med att öka andelen medarbetare med 
heltidsanställning pågår och beräknas vara klart 
våren 2021.

För att HR-avdelningen ska kunna ge förvaltningarna 
rätt stöd kommer det under 2020 att tas fram kompe-
tensförsörjningsplaner för respektive förvaltning.
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Kommunledning
Lysekils kommun är en politiskt styrd organisation där det folkvalda  
kommunfullmäktige är högsta beslutande instans. 

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

Kommunstyrelsen är den nämnd som under kom-
munfullmäktige har till uppgift att leda, samordna, följa 
upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter.

Kommunstyrelsen ansvarar också för att bereda de 
ärenden som ska hanteras i kommunfullmäktige. Till sin 
hjälp har kommunstyrelsen sin förvaltning, kommunsty-
relseförvaltningen, som ansvarar för kommunens över-
gripande processer och strategiska frågor som ekonomi, 
personal, ärendehantering, kommunikation, kvalitet, 
säkerhet, digitalisering och frågor om hållbar samhälls-
utveckling. I förvaltningens ansvarsområde ingår även 
arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor.

Från och med 2019 bildades en samhällsbyggnads-
nämnd som tog över ansvaret för en rad operativa 
verksamheter från kommunstyrelsen. Det handlar 
bland annat om mark och exploatering, gator och 
parker, småbåtshamnar, fastighetsdrift samt kost- och 
städverksamheterna. Vidare kommer från och med 
2020 arbetsmarknadsenheten att föras över till en 
nybildad arbetslivsförvaltning under utbildningsnämn-
den. I denna ingår även vuxenutbildning och försörj-
ningsstöd. Syftet är att fokusera kommunens resurser 
på att fler personer ska komma i arbete eller utbildning 
och därigenom minska behovet av försörjningsstöd.

Genom dessa förändringar, som innebär att alla ope-
rativa verksamheter förts över till andra nämnder, kan 
kommunstyrelsen i än högre grad fokusera på sitt grund-
uppdrag att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt.

Ur det perspektivet blir det fortsatt viktigt att arbeta 
med vidareutveckling av kommunens styrmodell och 
med ständiga förbättringar. Alla de bärande delarna 
i modellen finns på plats: vision Lysekil 2030, värde-
grund, ekonomistyrningsprinciper, utvecklingsmål 
samt beskrivning av verksamheternas grunduppdrag 
och metodik för kvalitetssäkring. Utmaningen handlar 
om att öka djupförståelsen för styrmodellen och dess 
bärande idéer - att få den att sitta i organisationens 
ryggrad. Ett led i detta är en omfattande utbildningsin-
sats för samtliga chefer på temat Styra, Leda, Coacha 
som genomförs under 2019/2020.

Lysekils kommun har deltagit i Statistiska central-
byråns (SCB:s) medborgarundersökning. Medborgar-
undersökningen är ingen brukarundersökning utan en 
attitydundersökning. Den är tänkt att vara ett av flera 
verktyg för att få en bild av hur kommunens medborg-
are ser på sin kommun.

Resultatet 2019 är i stort sett oförändrat i jämförelse 
med 2018 års undersökning förutom trygghet som visar 
ett bättre resultat. Även om trygghet ger ett bättre resul-
tat 2019 behöver trygghetsområdet fortfarande priori-
teras. Andra frågeområden som behöver prioriteras är 
bostäder, miljöarbete, äldreomsorg samt gator och vägar. 
När det gäller medborgarnas upplevelse av förtroende 
har det förbättrats men behöver ändå prioriteras. Påver-
kan är också ett område som behöver förbättras. Arbete 
med att förändra till ett bättre resultat har påbörjats.

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

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

Förskola och pedagogisk omsorg

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

Förskolans läroplan har reviderats och en ny läro-
plan gäller från 1 juli 2019. En central förändring i den 
reviderade läroplanen är att begreppen utbildning 
och undervisning har förts in. Genom att föra in dessa 
begrepp betonas att förskolan är den första delen av 
skolväsendet. Under hösten har förskolorna i kommun- 
en arbetat med implementering av läroplanen.  

Ett fokus i förskolans undervisning 2019 har varit 
språkutveckling, detta har visat sig positivt för såväl 
barnens lärande som för pedagogernas undervisning. 
Ett nytt utvecklingsarbete om matematik i förskolan 
har påbörjats och fortsätter under 2020 där syftet är 
att barnen i förskolan redan tidigt ska bli förtrogna 
med matematiska begrepp. Trygghetsskapande är det 
viktigaste området i förskolan. I den årliga enkäten till 
vårdnadshavare visar även 2019 års resultat att vård-
nadshavare känner sig trygga med barnets omvårdnad. 

Regler, rutiner och organisation för barnomsorg på 

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

obekväm arbetstid har arbetats fram och beslutats om 
under året. Sju ansökningar om barnomsorg på obe-
kväm arbetstid har inkommit varav fyra av dessa sedan 
drogs tillbaka. 

Nya rutiner för övergången mellan förskola och för-
skoleklass är framtagna under året. Ett av syftena med 
rutinen är att tidig upptäckt de barn som kan behöva 
extra stöd i skolsituationen.

Framtid
Kompetensförsörjning i utbildningsväsendet är en 
nationell utmaning. Bristen på legitimerade förskollä-
rare är stor. Utbildningsnämnden fortsätter att arbeta 
med frågan i ett särskilt utvecklingsområde.

Utbildningsförvaltningens lokalbehov genomlyses 
årligen och i relation till förskolan är det i vissa delar av 
kommunen fulla barngrupper och trångt. Vid nyetable-
ringen av bostäder i Fiskebäck kommer det att finnas 
behov av en ny förskola. Dimensionering av denna bör 
anpassas för att även avlasta centrala förskolor som 
är i stort behov av underhåll. För ett effektivt resursut-
nyttjande bedöms samverkan behöva ske mellan olika 
verksamheter i kommunen.

98%

Andel vårdnadshavare  
som känner sig trygga med  

barnens omvårdnad i förskolan 

97%

2018               2019
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Kommunens verksamhet

Grundskola

Verksamhet
Grundskolan i Lysekils kommun består av sex grund-
skolor med förskoleklass till årskurs tre alternativt till 
årskurs sex. Det finns fritidshem på alla skolenheterna. 
De sex skolorna är uppdelade i fyra rektorsområden. 
I kommunen finns en skola med årskurs sju till nio. 
Grundsärskolan har elever från årskurs ett till årskurs 
nio. Verksamheterna bedriver undervisning och skol-
barnsomsorg utifrån skollagens krav. 

Såväl statistik som forskning visar att avklarade studier 
är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas i vuxenlivet, 
bli en del av samhället och bidra till samhällsutvecklingen.  
Det är därför av central betydelse att skolan i Lysekils 
kommun har en god kvalitet, följer upp och arbetar med 
elevers lärande. Elevernas resultat i grundskolans tidiga 
år är vid jämförelse med riket påfallande lägre. Detta har 
uppmärksammats och ett kommunövergripande utveck-
lingsarbete har påbörjats under 2019 där alla grundskolor 
deltar. Glädjande är dock att resultaten i årskurs 9 ligger i 
nivå med riket, andelen elever som är behöriga till yrkes-
program samt meritvärdet har ökat något.

Trygghet, trivsel och studiero mäts genom årliga 
undersökningar på alla skolor och fritidshem. En gemen-
sam dag för uppföljning och analys av trygghet, trivsel, 
studiero och inflytande genomfördes i juni tillsammans 
med alla rektorer. Utvärderingen visade att en hög andel 

Grundskolan i Lysekils kommun ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en  
utbildning av hög kvalitet. Skolan ska arbeta för att kompensera för elevers olika  
bakgrund och förutsättningar.

89%

Andel barn som  
trivs på fritidshemmet

av eleverna i grundskolan känner sig trygga, trivs och 
upplever studiero. 

På Gullmarsskolans högstadium har problematisk skol-
frånvaro särskilt uppmärksammats och ett närvaroteam 
har inrättats. Effekterna av detta arbete har varit positiva. 
Arbetet med att följa upp och åtgärda problematisk skol-
frånvaro fortsätter under år 2020.

Framtid
En effektiv verksamhet kräver effektiv lokalanvänd-
ning. Gullmarsskolans högstadium står inför ett 
underhållsarbete där såväl om- som tillbyggnad krävs. 
En större genomlysning behövs gällande förvaltning-
ens lokaler, till exempel är tillgången till idrottshallar 
begränsad.

Kompetensförsörjning är ett stort bekymmer i 
dagens skolsverige. I Lysekils kommun är läget ännu 
inte alarmerande, men vissa professioner är mycket 
svåra att rekrytera. Utbildningsförvaltningen ska  
fortsätta arbeta med kompetensförsörjning som ett  
särskilt utvecklingsområde.

I Lysekils kommun finns skillnader mellan pojkars och 
flickors skolresultat. Ett utvecklingsarbete om hur skolkul-
turen och undervisningen påverkar pojkars och flickors 
resultat i matematik och svenska påbörjas under 2020. 

86%

2018               2019
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Gymnasium och vuxenutbildning

Verksamhet
Campus Väst omfattades 2019 av Gullmarsgymnasiet, 
vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledning samt 
uppdragsutbildning. Gullmarsgymnasiet består av två 
skolenheter med en rektor på respektive skolenhet. 
Vuxenutbildningen, är en skolenhet med en rektor.

Gymnasieskolan är en konkurrensutsatt verksamhet. 
De senaste åren har Gullmarsgymnasiet haft en positiv 
sökbild och trots ett historiskt lågt elevunderlag i åld-
rarna 16–19 år har Gullmarsgymnasiets elevantal ökat. 
De två riksrekryterande utbildningarna, marinbiologi 
och naturbruk visar fortsatt gott söktryck.

Andelen elever som uppnått grundläggande behörig-
het till universitet och högskola inom 4 år ökade något 
under 2019. Färre elever än föregående år blir dock 
klara med sin gymnasieexamen inom 4 år. För motsva-
rande siffror mätt inom 3 år visas uppåtgående trender 
för båda nyckeltalen.

Utvärdering i juni visade att en hög andel av gym-
nasieeleverna kände sig trygga, trivdes och upplevde 
studiero. Höstterminen 2019 upplevdes dock mer 
orolig än tidigare, vilket kan bero en ny organisation på 
grund av ekonomiska anpassningar.

Målen med kommunal vuxenutbildning är att vuxna 
ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges 
möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompe-
tens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och sam-
hällslivet samt att främja sin personliga utveckling. 
Som Lärcentrum erbjuder Lysekils vuxenutbildning 
förskollärarutbildning på distans med Karlstads univer-
sitet som huvudman.

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

Framtid
Gymnasiet är en konkurrensutsatt verksamhet.  
Ett lokalt gymnasium är viktigt för en orts kompetens-
försörjning och framtidstro. Det bidrar dessutom till  
en grund för positiv befolkningsutveckling då man  
som elev i större utsträckning stannar kvar på orten.

Det råder för närvarande stor brist på lärare i landet. 
Även gymnasie- och vuxenutbildningen märker av 
bristen. Ett särskilt utvecklingsområde som påbörjades 
är kompetensförsörjning. Detta arbete ska resultera i 
riktlinjer för hur pedagogiska verksamheter ska organi-
seras för att vara attraktiva och effektiva. 

Kommunalförbundet Fyrbodals roll som delregional 
aktör i såväl gymnasie- som vuxenutbildningsfrågor 
förväntas öka. Lysekils kommun bör vara en viktig 
aktör i detta samarbete.

Från 2020 kommer vuxenutbildningen att organise-
ras inom arbetslivsförvaltningen i syfte att fokusera  
på sysselsättningsfrågorna. Arbetsförmedlingens roll  
är i stark förändring vilket kommer att påverka verk-
samheten de kommande åren. Utveckling genom 
flexibla utbildningsformer kommer att fortsätta och 
också förändra hur utbildningar kan utformas och 
erbjudas. Ökat digitalt användande kan då överbrygga 
geografiska avstånd. Arbetslivet signalerar stora behov 
av utbildad arbetskraft och där har vuxenutbildningen 
en central roll att erbjuda ett relevant utbud. En utma-
ning är att matcha arbetslivets behov med att anpassa 
utbildningarna till presumtiva elever. 

68%

Andel gymnasieelever  
med examen inom tre år. 

62%

2018               2019
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Kommunens verksamhet

Individ- och familjeomsorg

Verksamhet
Utöver myndighetsutövning ansvarar individ- och 
familjeomsorgen för det förebyggande arbetet och för 
att verkställa beslutade insatser. Behov av individuella 
placeringar på hem för vård eller boende (HVB) samt 
familjehem för vuxna missbrukare verkställs oftast 
genom köp utanför kommunen. Andra insatser som 
utförs inom individ- och familjeomsorgen är stödbo-
ende för ensamkommande barn, öppenvårdsbehand-
ling för personer med missbruksproblematik, inklusive 
spelmissbruk, samt familjebehandling.

Individ- och familjeomsorgen har ett gott samar-
bete med andra förvaltningar och samarbetspartners, 
såväl internt som externt. Samverkan med skolan har 
utvecklats ytterligare under året. En föräldracoach har 
anställts med uppdrag att i nära samarbete med skolan 
arbeta med barn i åldrarna 7-12 år.

Förebyggandeenheten har fokuserat på det förebyg-
gande arbetet med barn och ungdomar samt deras 
familjer. Arbete med observationer och insatser riktade 
till spädbarn i åldern 0-2 år samt utveckling av olika 
stöd- och behandlingsmetoder till barn och föräldrar 
har prioriterats.

Tiden för utredningar vad gäller barn och unga har 
ökat under året vilket beror på ett ökat inflöde av nya 
barn- och ungdomsärenden. Utredningarna har resul-
terat i ett ökat antal omhändertaganden och öppna 
behandlingsåtgärder i egen regi under 2019.

Antalet vårddygn har ökat inom främst två grupper; 
spädbarn som utsätts för omsorgssvikt och ungdomar 
med social problematik. Den oroliga ungdomssitu-
ationen som förelegat i kommunen under 2019 har 
påverkat behovet av placeringar. 

Sedan 2018 ingår försörjningsstödsgruppen tillsam-
mans med arbetsmarknadsenheten i ett utvecklings-
projekt som drivs av Sveriges Kommuner och Regi-
oner. Syftet med projektet är att minska behovet av 
långvarigt försörjningsstöd och att de sökande snabb-
are ska få hjälp ut i sysselsättning och egen försörjning. 
Trots detta har antalet hushåll med försörjningsstöd 
ökat från 187 till 210 under året. Detta beror på att 
många nyanlända gått ur etableringsfasen och då 
saknar möjlighet till egen försörjning. Arbetsförmed-
lingens minskade insatser påverkar också utvecklingen 
av försörjningsstödet.

Arbetet med att sänka kostnaderna inom barn- och 
ungdomsverksamheten visar tydliga förbättringar då 

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

Andel som är 
nöjda med det 
stöd de får från 
individ- och 
familjeomsorgen

Lysekils kommun låg 159 procent över medelkostna-
den 2016, jämfört med 2018 då motsvarande siffra var 
37 procent. Barn- och ungdomsverksamheten mins-
kade sina kostnader mellan 2017-2018 med totalt  
3 mnkr trots ett högt inflöde av nya placeringsärenden 
under sista kvartalet 2018. Kostnad per brukare (KPB) 
vad gäller missbruksvård och försörjningsstöd ligger 
under medelkostnaden i jämförelse med deltagande 
KPB-kommuner.

Medarbetarna på individ- och familjeomsorgen har 
en god grundkompetens.

Framtid
Från och med 1 januari 2020 flyttas försörjningsstödet 
från socialförvaltningen till en ny förvaltning, arbets-
livsförvaltningen. Socialförvaltningen har i samband 
med detta omorganiserats i syfte att ge bättre och 
effektivare stödinsatser till invånarna. 

Den främsta utmaningen i verksamheterna är att 
klara personalförsörjningen i framtiden då tillgången 
på arbetskraft minskar i landet. Ett utvecklingsarbete 
gällande digitalisering och alternativa former av tjäns-
ter har påbörjats inom individ- och familjeomsorgen. 
Detta i syfte att effektivisera och förbättra verksam-
heten samt frigöra personalresurser till de insatser som 
kräver personlig närvaro och förebyggande arbete. En 
ökad grad av digitalisering ökar också självständig-
heten och servicegraden för invånarna. 

Utvecklingen vad gäller tidiga och förebyggande 
insatser för barn, unga och deras familjer behöver 
förbättras och placeringar utanför det egna hemmet 
minska. Kommunfullmäktige har beslutat om införande 
av en familjecentral och arbetet med detta pågår.  
En familjecentral är en samlad verksamhet där möd-
ravårdscentral, barnavårdscentral och kommunens 
förebyggandeenhet arbetar tillsammans för att ge stöd 
åt föräldrar och barn genom samordnade och tidiga 
insatser. Planerad start är halvårsskiftet 2020.

96%
93%
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Kommunens verksamhet

Vård och omsorg
Kommunen ansvarar för att ge stöd, service och omvårdnad till de som anses  
ha behov av det i sin vardag eller som behöver ett annat boende.

Verksamhet
Vård- och omsorgsverksamheten erbjuder stöd, vård 
och omsorg i livets olika skeenden. Inom verksam-
heten ingår hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, 
rehabilitering, särskilt boende, korttidsplatser, dagverk-
samhet och trygg hemgångsteam. Arbetet utgår från 
ett förebyggande och rehabiliterande arbetssätt och 
planeras utifrån individens behov i centrum (IBIC).

Under 2019 pågick ett utvecklingsarbete kring värde-
grundsfrågorna – ett av de viktigaste områdena inom 
verksamheten. Inom särskilt boende har förbättring av 
måltidsmiljön varit ett viktigt utvecklingsområde.

I Socialstyrelsens brukarundersökning, öppna jäm-
förelser, får verksamheten höga värden på bemötande 
och trygghet i insatserna.

Vad gäller delaktighet visar särskilt boende ett 
förbättrat resultat medan hemtjänstens resultat för-
sämrats något jämfört med resultatet för 2018. Det 
förbättrade resultatet i särskilt boende kopplas till 
utvecklingsarbetet av såväl genomförandeplaner som 
utveckling av värdegrundsfrågorna. I hemtjänsten 
kopplas det något försämrade resultatet till den strik-
tare biståndsbedömningen och effektiviseringen som 
givetvis påverkar både tid och omfattning av insatser. 

Ett allt snabbare flöde mellan sjukhus och det egna 
hemmet utvecklas fortlöpande i enlighet med omställ-
ningen till nära vård. Kommunens planeringstid för 
hemtagning av patienter är nu endast tre kalenderda-
gar. Lysekils kommun har lyckats väl i det arbetet och 
har inga betalningsdagar till regionen under 2019.

Under året har ett omfattande arbete pågått för att 
anpassa verksamhetens kostnader till budget. Särskilda 
boenden har uppnått balans under 2019. Hemtjänsten 
har haft ett mer komplicerat uppdrag då antal beslutade 
hemtjänsttimmar minskat, vilket medfört att de behövt 
göra anpassningar av personalstyrkan. Antal hemtjänst-
tagare har minskat från 272 till 234 mellan januari till 
december. Minskningen beror på en utvecklad bistånds-
bedömning och medvetet arbete med att flytta omfat-
tande ärenden i hemtjänst till särskilt boende. En för lågt 
satt produktionsersättning har medverkat till att hem-
tjänsten inte kunnat nå ekonomisk balans 2019.

Kostnad per brukare (KPB) visar att de särskilda 
boendena har minskat sina kostnader enligt uppdrag 
och de ligger nu 7 procent över medelkostnaden. Att 
kostnaden ligger lite över snittet beror på ökade kost-
nader för hälso- och sjukvård samt den högre driftkost-
naden på Gullvivan. Hemtjänsten ligger 15 procent 

över medelkostnaden vilket beror på att omställningen 
till lägre hemtjänsttimmar inte är fullt utförd.

Under 2019 har det varit stora svårigheter att rekry-
tera hälso- och sjukvårdspersonal vilket resulterat i 
höga kostnader för inhyrd personal.  

Planering och förberedelse för en bemanningsenhet 
har gjorts under 2019 och den startas 1 januari 2020. 
Bemanningsenheten ska tillgodose verksamheternas 
behov av vikarier och därmed också vara en hjälp när 
omvårdnadsbehovet skiftar mellan verksamheterna.

Gullvivan stängdes tillfälligt inför sommaren 2019 
på grund av bemanningssvårigheter och boendet är 
fortsatt tillfälligt stängt till och med 2020-12-31.

En övergripande utredning avseende behovet av 
äldreboendeplatser ska göras under 2020. Utredningen 
kommer att genomföras i nära samverkan mellan social-
förvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och Lyse-
kilsBostäder AB. Detta i syfte att ta fram en långsiktig 
plan för hur boendebehovet ska tillgodoses i framtiden.

Framtid
Den främsta utmaningen är att klara av personalförsörj-
ningen då tillgången på arbetskraft minskar. Ny teknik 
och alternativa lösningar av insatser behöver utvecklas 
för att skapa självständighet för brukaren och för att 
personal ska kunna prioritera de uppgifter som kräver 
personlig närvaro och nyttja sin kompetens rätt. 

Lysekils kommun har en högre medelålder än 
genomsnittet i riket. Andelen personer över 65 år är  
10 procent högre i Lysekils kommun vilket ökar beho-
vet av vård och omsorg i framtiden.

Nybyggnationen av boendet i Fiskebäck pågår, 
inflyttning sker i november 2020. Boendet ersätter 
Lysekilshemmet och kommer att ha 80 lägenheter vil-
ket innebär en utökning med sju platser i kommunen.

Arbetet med att skapa heltidstjänster startade 2019 
och är en stor utmaning inom socialtjänstens verksam-
heter där större andelen medarbetare arbetar deltid.

Byte av verksamhetssystem kommer att genomföras 
under 2020 i syfte att ge mer flexibilitet och webba-
serat stöd i omvårdnadsarbetet. Detta kommer att 
innebära en stor utbildningsinsats.

Andel brukare som 
känner sig trygga 
med att bo på ett 
särskilt boende.

93%84%

2018               2019
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Funktionsnedsättning

Verksamhet
Avdelningen LSS/socialpsykiatri ger individuellt anpas-
sat stöd och hjälp till personer i Lysekils kommun, alla 
åldrar omfattas.

Avdelningen har ett gott samarbete med andra 
förvaltningar och vårdgivare vad gäller planering och 
samverkan avseende brukarna och dess stödinsatser. 
Brukarna har fått ta del av olika digitala lösningar och 
hjälpmedel som införts under 2019 i syfte att under-
lätta det vardagliga livet.

Utveckling av brukarmedverkan, ökad självständig-
het och självbestämmande är viktigt i avdelningens 
arbete. För att öka detta pågår ett arbete kring att 
möjliggöra boendekarriär, det vill säga planering för att 
brukaren ska kunna bo och klara sig allt mer självstän-
digt. Detta sker genom att upprätta och arbeta med 
individuella genomförandeplaner som har ökad själv-
ständighet och brukarmedverkan som mål. Brukarna 
får också erbjudande om att delta i studiecirklar med 
syfte att öka deras självbestämmande.

Kartläggning av medarbetarnas kompetens är genom-
förd och en kompetensutvecklingsplan är framtagen. 
Personalen har god grundutbildning och god kompe-
tens. Det finns på avdelningen fyra verksamhetspeda-
goger som bidrar till metodutveckling, introduktion och 
fortlöpande kompetensutveckling i arbetsgrupperna.

Under 2019 har det varit flera vakanser i chefsleden 
på grund av sjukdom och svårigheter att rekrytera. 
Vakanserna har påverkat utvecklingstakten och fokus 
har lagts på att i första hand säkra grunduppdraget. 

Under hösten 2019 har en planering gjorts för att 
ändra organisationen i socialförvaltningen där antalet 
avdelningar kommer att minska. Syftet med detta är dels 
att öka tillgängligheten för invånarna och dels att skapa 
en mindre sårbar organisation samt säkra kompetens 
och bemanning. 

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

Omsorgsbehovet för personer som bor i gruppbo-
ende har ökat på grund av åldersrelaterade sjukdomar 
och demensliknande tillstånd och det ses ett allt mer 
differentierat behov av stöd och insatser i kommun- 
ens boenden. För att alla målgrupper ska få adekvat 
stöd utifrån sina behov har en översyn av strukturen 
för avdelningens boenden påbörjats. I samband med 
översynen sker också ett samarbete med närliggande 
kommuner för att utreda om det finns möjlighet till 
gemensam drift av någon verksamhet. Redan nu  
finns samarbete och korttidsverksamheten i Lysekils  
kommun säljer flera platser till andra kommuner.

Kostnad per brukare visar att kostnaderna för 
LSS-boende och boende för psykiskt funktionshin-
drade ligger 6 respektive 28 procent under snittet för 
deltagande kommuner. Däremot ligger kostnader för 
personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken  
34 procent över snittet.

Framtid
Den främsta utmaningen framgent är att klara av per-
sonalförsörjningen då tillgången på arbetskraft minskar. 
Ny teknik och alternativa lösningar av insatser behöver 
utvecklas för att skapa självständighet för brukaren och 
för att personal ska kunna prioritera de uppgifter som 
kräver personlig närvaro och nyttja sin kompetens rätt.

Ökad flexibilitet i kommunens boenden, möjlighet till 
hemmaplanslösningar och samarbete med närliggande 
kommuner är avgörande i framtiden.

Huvudmannaskapet för LSS där personlig assistans 
är ett viktigt område har utretts på statlig nivå. De 
nya förslagen föreslås gälla från och med 2022 och 
utredningen förväntas klargöra ansvar för bedömning, 
utförande och ekonomi.

Utvecklingsarbetet av brukarmedverkan fortsätter 
under de kommande åren.

35

Utredningstid i antal dagar  
från ansökan till beslut om  

LSS-insats, medelvärde

74

2018               2019
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Kultur och fritid

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

Antal utlån på biblioteken vänder uppåt efter att ha 
haft en negativ trend de senaste åren. Jämfört med 
2018 ses en ökning med 3,5 procent. I statistiken ingår 
ej e-böcker men även i denna kategori ses en ökning. 
Antal barnbokslån visar en än större uppåtgående 
trend. Även antal besökare till kommunens bibliotek 
har en stadig ökning 2019.

Biblioteksverksamheten har under året arbetat mer 
med uppsökande verksamhet och läsfrämjande projekt 
för att nå fler målgrupper, bland annat genom ett 
pilotprojekt med pop up-bibliotek. Detta kan vara en 
del som förklarar årets uppgång av antal besök men 
framförallt antal utlån. Därutöver har projektstödet för 
stärkta bibliotek bidragit positivt till att utveckla mötes-
platser och marknadsföring.

Under 2019 ses en ökning av aktiviteter på Lysekils 
stadsbibliotek. Projektstödet för stärkta bibliotek har 
även medfört personalresurser vilket resulterat i fär-
digställande av kommunens biblioteksplan 2019–2022 
med fokus på media- och arrangemangsplaner. En rad 
projekt är under planering och pågående. Ett exempel 
är KulturCrew. Det är ett pilotprojekt som ägs av Kultur 
i Väst där Lysekils kommun är en av sex medverkande 
kommuner i regionen. Projektet skapar förutsättningar 
för ungas medverkan och är också ett av flera pro-
jekt som grundas i ett välfungerande samarbete med 
fritidsgårdsverksamheten.

Fritidsverksamheten innefattar fritidsgårdar, fören-
ingsservice och föreningsbidrag, uthyrning av lokaler 
och anläggningar, ansvar för verksamheten på idrotts- 

Kultur- och fritidslivet i Lysekils kommun ska vara öppet och tillgängligt och det ska finnas 
förutsättningar för alla att delta. Ett levande kultur- och fritidsliv har en positiv inverkan på 
trygghet, hälsa och välbefinnande för såväl kommunens invånare som för besökare. 

och friluftsanläggningar samt kommunens sim- och 
ishall Gullmarsborg. 

Antal sammankomster för barn och ungdomar med 
aktivitetsstöd fortsatte att minska och är nu på det 
lägsta antalet sett i ett femårsperspektiv. Aktivitetsstöd 
är beroende av antalet ungdomar som deltar i organi-
serad träningsaktivitet.

Under 2019 ses ett stort uppsving av antal besökare 
på kommunens unga mötesplatser efter att fritidsgår-
den Borgen nystartade efter renovering. Sedan den  
20 maj 2019 har verksamheten haft 6 813 besökare. 
Det är ett stort antal besökare då fritidsgården var 
stängd under sommarlovet. Det positiva gensvar som 
öppningen gav har medfört unga besökare från kom-
munens alla delar och bostadsområden vilket i sin tur 
gett positiva effekter på många plan.

Antal besökare till simhallen i Gullmarsborg ökade 
2019 efter en nedgång 2018. Lägerverksamheten 
utvecklades positivt under 2019 och det ses en mar-
kant ökning från föregående år. 2018 anordnades  
35 läger och 2019 anordnades 46 läger. De anordnade 
lägren var allt ifrån dyk- och sportfiskeläger till is-  
och bollsportsläger.

Framtid
Kultur- och fritidsaktiviteter är ett viktigt instrument för 
att skapa en meningsfull fritid och motverka utanförskap 
och social oro. Att skapa mötesplatser som attraherar 
och engagerar är viktigt. Medskapande är en nyckel till 
framgång. Samverkan mellan offentliga aktörer, idéburen 
verksamhet och föreningsliv bör fortsätta att utvecklas.

Gullmarsborgs sim- och ishall är i stort behov av 
underhåll. En genomlysning avseende lokaler och drift-
former bör göras då tillgången till exempelvis idrotts-
hallar och bibliotek är begränsad.

Antal läger som nyttjat  
kommunens anläggningar

35

2018               2019
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Bygga, bo och miljö

Verksamhet
Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläg-
gande kvaliteter som påverkar tillväxt och välfärd 
i kommunen. I Lysekils kommun finns behov och 
efterfrågan på fler bostäder med olika upplåtelsefor-
mer såsom hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt samt 
en mindre del kooperativ hyresrätt. Med kommunens 
läge och miljö finns förutsättningar att skapa attraktiva 
bostäder vilket kan bidra till inflyttning.

En ny översiktsplan håller på att tas fram, planen 
ska ses som det fysiska uttrycket för vision Lysekil 
2030. Dialog har genomförts med olika intressen-
ter och utgjort underlag till ett program för den nya 
översiktsplanen.

Under året har sju (tre ansökningar 2018) ansök-
ningar om planbesked inkommit och fyra planbesked 
beviljats av samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfull-
mäktige har antagit två detaljplaner, Slätten 15:7 och 
Vägeröd 1:70, båda är överklagade. Under året har en 
detaljplan, Södra Hamnen 6:4 m.fl. vunnit laga kraft. 
Fem planer har avskrivits.

Under året har 331 bygglovsansökningar inkommit 
och beslut har fattats i 293 ärenden. Slutbesked för 
byggnationer har utfärdats för totalt 24 nya enbostads-
hus. Två slutbesked för flerbostadshus har utfärdats.

Majoriteten av bygglovsansökningarna har hanterats 
inom den lagstadgade ramen på 50 arbetsdagar. Antal 
arbetsdagar för bygglovhandläggning 2019 ligger i snitt 

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

på 24 dagar, vilket är betydligt lägre än lagkravet och 
ungefär i likhet med de senaste två åren.

Bygglovsverksamheten har för tredje året i rad 
varit med i servicemätningen Insikt. Insikt är en 
servicemätning av kommuners myndighetsutövning. 
Servicemätningen genomförs av Sveriges Kommun- 
er och Regioner (SKR). Det kan konstateras att det 
preliminära resultatet i Nöjd-Kund-Index visar att 
de som svarat på undersökningen är nöjda med den 
service och det bemötande som bygglovenheten ger. 
Bygglovsverksamheten får också bra betyg i SKR:s ser-
vicemätning när det gäller faktorer som tillgänglighet, 
kompetens och bemötande. Slutlig rapport för 2019 
presenteras i april.

Gällande bostadsanpassning har återbruk av bland 
annat ramper ökat i samtliga SML-kommuner (kom-
munerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil). Handläggare 
för bostadsanpassningen har under året kommit in 
tidigt i bygglovsprocessen för att kontrollera tillgäng-
ligheten. Detta för att på sikt minska kostnaderna för 
bostadsanpassning.

Kommunens ansvar för miljö- och hälsoskyddsarbete 
hanteras i samverkan med kommunerna Munkedal och 
Sotenäs genom miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
De strategiska miljöfrågorna hanteras av kommunsty-
relsen. Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete i orga-
nisationen har antagits. Dessa sätter fokus på hållbar 
konsumtion inom områdena ekologisk och klimatsmart 

Kommunens verksamhet
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mat, kemikalieanvändning, effektiv och fossilfri energi-
användning, avfall samt transporter. Hållbar samhälls-
planering och hantering av kommunens naturmiljöer 
betonas också.

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

Tillgången på kommunal exploaterbar mark är 
begränsad vilket försvårar nyetableringar av företag 
och bostäder. För att klara utmaningarna krävs ett fort-
satt starkt fokus på att förbättra och effektivisera hela 
samhällsbyggnadsprocessen.

 

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

hur den digitala kopplingen mellan förvaltning 
och invånare ska ske optimalt

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

• Ökad information om uppdrag och verksamhet
• Internt informationsflöde för kunskapsutbyte
• Stöd av kontaktcenter som ger svar på enk-

lare frågor vilket ger snabbare service till våra 
invånare

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

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

Snitthandläggningstid för beslut  
i bygglovsärenden, antal dagar

22

2018 2019

24 
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Näringsliv, turism och arbete

Verksamhet 
Lysekils kommun har, enligt UC Selekt, vid 2019 års 
slut 1 537 registrerade företag. Under 2019 registrera-
des 56 nya företag.

För att stärka företagsklimatet och bättre förstå  
Lysekils kommuns motstridiga resultat i Svenskt 
Näringslivs ranking (låga betyg) och Sveriges Kommu-
ner och Regioners servicemätning Insikt (höga betyg) 
har Västsvenska Handelskammaren engagerats under 
året. De har processlett ett arbete som bland annat 
resulterat i att ett företagsråd skapats och att aktivi-
teten ”100 företagsbesök på 100 dagar” genomförts. 
Resultaten från dessa företagsbesök redovisas i början 
av 2020 och kommer även att påverka innehållet i den 
näringslivsstrategi som ska färdigställas för politiskt 
antagande under våren 2020.   

Samarbetet, som påbörjades 2018, med Chalmers 
tekniska högskola, Kungliga Tekniska högskolan, 
Svenska miljöinstitutet, Göteborgs universitet och 
Research institutes of Sweden kring utveckling av Kris-
tineberg Center har under 2019 utvecklats och nu ingår 
även Innovatum Science Park. Svenska miljöinstitutet 
har utökat antalet anställda vid centret och ytterligare 
parter har uttryckt intresse för att ingå i partnerskapet.

Infrastrukturen till och från Lysekil är fortsatt en 
viktig fråga. En åtgärdsvalsstudie har påbörjats för 
väg 161 som avser hela sträckan mellan Rotviksbro 
och Skårs färjeläge. Lysekils kommun har även lyft att 
åtgärder krävs på väg 162. Trafikverket delar Lysekils 
kommuns uppfattning om att vissa sträckor av väg 162 
behöver åtgärdas och det finns goda förhoppningar om 
att åtgärder kan ske inom ett par år.

Utbyggnaden av Preemraff (som är kommunens 
största privata arbetsgivare) har fördröjts då regeringen 
fattade beslut om att prövning av utbyggnaden skulle 
göras av regeringen snarare än av mark- och 
miljööverdomstolen

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

Om utbyggnad medges kommer Preemraff 
att behöva rekrytera nya medarbetare. Kommunens 
arbete med att möjliggöra för eventuellt nyanställda att 
bosätta sig i kommunen pågår genom bland annat ett 
aktivt detaljplanearbete.  

En destinationsstrategi har antagits med målsättning 
att öka platsens attraktivitet.

Under året har det fattats beslut om att skapa en ny 
förvaltning, arbetslivsförvaltningen, under utbildnings-
nämnden med fokus på arbetsmarknadsfrågor. Den 
nya förvaltningen träder i kraft den 1 januari 2020.

Konjunkturen har under 2019 mattats av och det 
återspeglas även på arbetsmarknaden. Trots att  
arbetslösheten i Lysekils kommun är lägre än i riket 
vad avser öppet arbetslösa och sökande i program  
(16-64 år) har arbetslösheten ökat snabbare än i såväl 
riket som i Västra Götalandsregionen. När det gäller 
öppen ungdomsarbetslöshet (18-24 år) ligger Lysekils 
kommun (per december 2019) över riket (6,5 procent 
mot 4,6 procent). Inkluderar man de ungdomar som 
ingår i program med aktivitetsstöd ser det bättre ut 
(Lysekils kommun 3,9 procent mot riket 4,6 procent).

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

Behovet av mark (särskilt i vattennära läge) för eta-
blering av olika verksamheter kvarstår från tidigare år.

Åtgärder som kan bidra till en låg eller lägre arbets-
löshet är:

• Fler praktikplatser
• Möjlighet till utvecklingsjobb/anställningar

(även i de kommunala bolagen)
• Möjlighet till särskilda anställningar

Antal nyregistrerade företag

81

2018 2019

56
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Folkhälsa och integration

Verksamhet
Under 2019 har mottagandet av nyanlända minskat. 
Samtidigt kvarstår behov av stärkta insatser för mål-
gruppen både under och efter etableringstiden med 
ökad sysselsättning och egen försörjning som målsätt-
ning. En språkcoach har under året anställts på deltid 
och en somalisktalande språkvän ska också anställas. 
Båda tjänsterna är projektanställningar och finansieras 
genom statligt sökbara medel. Språkcoachens och 
språkvännens uppdrag är att arbeta med utveckling av 
språkcaféet för att genom ökad språkkunskap skapa 
bättre möjligheter för individen att bli en del av det 
svenska samhället.

Under året har arbetet med en handlingsplan kring 
psykisk hälsa fortsatt och bland annat har förutsätt-
ningarna för en ungdomscentral utretts. Närsjukvårds-
gruppen har haft fokus på att utveckla samverkan 
mellan olika verksamheter och tagit fram en åtgärds-
plan. Två utbildningstillfällen i suicidprevention har 
genomförts under året. Det finns fortfarande stora 
behov av att förbättra samverkan, rutiner och metoder 
för att människor, i synnerhet barn och unga, ska få 
rätt insatser i rätt tid.

Lysekils kommun beviljades under året medel från 
Socialstyrelsen för att öka kunskapen om homosex-
uella, bisexuella, trans- och queerpersoners (HBTQ) 
situation. Under året utbildades därför 11 perso-
ner, både från kommunen och civilsamhället, till 
HBTQ-ambassadörer.

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete 
har varit i fokus under 2019 och trygghetsgruppen har 
fortsatt arbeta för att implementera arbetsmetoden 

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

Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Trygghets-
gruppen består av säkerhetsstrateg, integrations- 
strateg, folkhälsostrateg och kommunpolis. Generellt 
finns bland invånarna en upplevd otrygghet som  
Lysekils kommun bemöter i flera olika forum.

Under 2019 startade även det nya rådet för folkhälsa 
och social hållbarhet som ersätter det tidigare folk- 
hälsopolitiska rådet.

Människors hälsa och livsvillkor påverkas av många 
faktorer såsom bland annat utbildning, inkomst, var man 
är född och var man bor. Forskning pekar på att stora 
ojämlikheter skapar polarisering vilket i sin tur skapar 
social oro, otrygghet och ohälsa. Åtgärder som skapar 
förutsättningar för god hälsa och som gynnar inklude-
ring behöver därför utvecklas i större omfattning.

Lysekils kommun kan inte klara utmaningarna på 
egen hand utan behöver samverka med andra aktörer 
såsom andra myndigheter, regionala aktörer och inte 
minst civilsamhället.

Framtid
Under det eller de närmaste åren behöver följande 
insatser prioriteras inom den sociala hållbarheten:

• Hantera social oro
• Trygghetsskapande och brottsförebyggande 

arbete, dels genom att låta trygghetsgruppen 
fortsätta det arbete som påbörjats och dels  
fortsätta samt utveckla metoden EST ytterligare

• Fortsätta med insatser riktade mot målgruppen 
nyanlända med ökad sysselsättning och egen 
försörjning som målsättning, till exempel  
genom språkstödjande insatser

Elever i årskurs nio som är 
behöriga till yrkesprogram

83%

2018 2019

85%
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Kris, säkerhet och trygghet

Verksamhet
I Lysekils kommun har det under 2019 bedrivits ett 
systematiskt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande 
arbete. Kommunen har, genom den strategiska arbets-
gruppen trygghetsgruppen, under året sammanställt en 
gemensam lägesbild var fjortonde dag tillsammans med 
Polismyndigheten. Genom den gemensamma lägesbilden, 
som upprättats utifrån metoden Effektiv Samordning för 
Trygghet (EST), har både kommunens verksamheter och 
polisen kunnat prioritera sitt trygghetsfrämjande arbete.

Antalet polisanmälda brott sjunker i Lysekils kom-
mun och den utvecklingen följs kontinuerligt upp 
genom avstämningar i kommunstyrelsen.

Under 2019 har säkerhetsfunktionen i Lysekils kom-
mun stärkts upp genom avslut av samverkansavtalet 
med Munkedals kommun gällande funktionen säker-
hetsstrateg. Denna funktion har från och med 2019 hela 
sin tjänst i Lysekils kommun.

Kommunen har under året fokuserat på att lägga 
grunden för fortsatt arbete med krisberedskap och 
civilt försvar. En risk- och sårbarhetsanalys är framta-
gen och har utgjort grunden för kommunens plan för 
arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019–2023 
som i december antogs av fullmäktige.

Kommunen har fortsatt att verka för att stärka sam-
verkan med samhällsviktiga aktörer inom kommun- 
en genom Lysekils kommuns krisberedskapsråd som 
träffas två gånger per år. 

En strategisk oljeskyddsplan för Lysekils kommun 
har tagits fram och under 2020 är målsättningen att 
skapa rutiner och genomföra förberedande åtgärder så 
att kommunen har förmåga att hantera oljeutsläpp till 
sjöss på ett effektivt och adekvat sätt. Lysekils kom-
mun har, tillsammans med Räddningstjänstförbundet 
Mitt Bohuslän, även inlett ett samarbete med en lokal 
förening för radioamatörer för att möjliggöra kommuni-
kation även under svåra förhållanden.

Framtid
Under kommande år avser Lysekils kommun ha ett 
särskilt fokus på kontinuitetshantering, den fortsatta 
utvecklingen av arbetet med civilt försvar samt  
riskkommunikation till våra invånare för att så långt  
det är möjligt bidra till en resilient kommun.

Vårt trygghetsfrämjande arbete, tillsammans med 
polisen, är fortsatt prioriterat och genom gemensamt 
systematiskt arbete ska brottsligheten minska och 
tryggheten öka.

Lysekils kommun arbetar kontinuerligt med förebyggande säkerhetsarbete. Det handlar 
bland annat om att på olika sätt arbeta med krisberedskap, säkerhet och trygghet. 

Medborgarnas bedömning  
av hur tryggt det är i  
kommunen (0-100)

43%

2018 2019

50%
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Teknisk service

Verksamhet
För att möjliggöra en fungerande vardag och för att 
Lysekils kommun ska kunna utvecklas och vara en 
attraktiv kommun behövs flera olika serviceverksam-
heter. Det handlar om en väl fungerande infrastruktur 
i form av gator, vägar, småbåtshamnar och färdtjänst 
med mera.

Parker och naturvård är andra ansvarsområden som 
är viktiga för att kommunen ska kunna erbjuda en att-
raktiv livsmiljö. Andra viktiga områden är att tillhanda-
hålla lokaler, fastighetsskötsel, lokalvård samt tillagning 
och leverans av mat till kommunens verksamheter.

Under året har arbetet med renovering av bryggor i 
Lysekils kommun fortsatt. Renoveringen av gångbryg-
gan mellan Valbodalen och Långevik beräknas vara 
klar våren 2020. Valbodalens område för uppställning 
av båtar och ställplats har rustats upp. Ny tillgänglig-
hetsanpassad toalett och dusch finns i anslutning till 
ställplatsen. Detta innebär att det numera finns fler 
ställplatser i Lysekil under sommarsäsongen. 

Delar av Gullmarskajen har renoverats och färdig-
ställts. R/V Svea, forskningsfartyg, har numera sin 
kajplats vid Gullmarskajen.

Under 2019 färdigställdes byggnaden för hamnser-
vice vid Havsbadet. Det är en uppskattad mötesplats 
för besökare. Småbåtsverksamheten påbörjade under 
hösten arbetet med en gedigen handlingsplan för för-
bättringar av ställplatser, hemmahamnar och gästham-
nar inför 2020 års säsong.

Lysekils kommun vann utmärkelsen Sveriges mest 

husbilsvänliga kommun 2019. De enkätfrågor som hus-
bilsägarna bland annat fick svara på var om ställplat-
sernas läge, huruvida kommunen har ett brett utbud av 
service och aktiviteter året runt och hur husbilsturister 
blir bemötta i kommunen.

I juni inviges den nya lekplatsen i Lysekils stadspark, 
den har blivit en självklar mötesplats. Lekplatsen har 
planerats och utformats tillsammans med barn och 
ungdomar. Det var förutom förvaltningen många aktörer 
inblandade i projektet, bland annat med ansvar för mar-
karbete, lekredskap, ljussättning, elarbete och plantering.

Kommunens bensin- och dieseldrivna bilar har fort-
satt bytas ut till fossilfria el- och biogasfordon.

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

För att klara utmaningarna krävs ett fortsatt starkt 
fokus på att förbättra och effektivisera samhällsbygg-
nadsprocessen med ett tydligt och synligt uppdrag 
vilket genererar ökad nöjdhet bland invånarna. Beho-
vet av att förbättra processerna har också kommit till 
uttryck i olika attitydundersökningar om kommunens 
verksamheter. En åtgärd för att öka tillgängligheten  
och förbättra servicen är att inrätta ett kontaktcenter – 
en väg in till kommunens verksamheter. Kontakt- 
center beräknas invigas under 2020.

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

Medborgarnas nöjdhetsindex 
med kommunens gator  

och vägar (0-100)

49

2018 2019

51



Belopp i mnkr 2019 2018 2017

Intäkter 315,4 306,0 299,6

Kostnader -232,0 -215,4 -203,2

Avskrivningar -49,2 -48,4 -48,1

Rörelseresultat 34,2 42,2 48,3

Finansiella poster -22,3 -27,5 -26,6

Resultat efter finansiella poster 11,9 14,7 21,7

Belopp i mnkr 2019 2018 2017

Eget kapital 158,3 148,7 135,9

Låneskuld 855,9 814,6 812,6

Soliditet (%) 14,0 13,3 12,9

Investeringsutgifter 93,3 65,3 83,3

Antal anställda 114 112 111

Avkastning på eget kapital (%) 8,0 8,9 15,5
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Koncernen Lysekils Stadshus AB

Lysekils kommun äger bolag och driver bolagsverk-
samhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verk-
samheten som bedrivs i dessa bolag syftar till att skapa 
nytta för kommunen och dess invånare. Lysekils kom-
mun har valt att organisera de helägda bolagen under 
ett gemensamt moderbolag, Lysekils Stadshus AB, 
som har rollen som koncernstyrelse. Syftet med detta 
är att skapa en ändamålsenlig och effektiv styrning av 
kommunens bolag. Det ger också möjlighet att använda 
skattelagstiftningens regler om koncernbidrag.

Förutom lagar och författningar regleras bolagens 
verksamhet och dess relation till kommunen genom:

• Bolagsordning
• Gemensamt ägardirektiv
• Bolagsspecifika ägardirektiv
• Avtal mellan kommunen och respektive bolag

Bolagskoncernen är det begrepp kommunen använ-
der för att beskriva Lysekils Stadshus AB med dess 
dotterbolag.

Årets resultat efter finansiella poster för bolagskon-
cernen uppgick till 11,9 mnkr. Motsvarande resultat 
föregående år var 14,7 mnkr. Moderbolaget har redo-
visat erhållet koncernbidrag med 6,7 mnkr och lämnat 
koncernbidrag med 1,6 mnkr. LEVA i Lysekil AB samt 
LysekilsBostäder AB har redovisat 4,2 mnkr respektive 
2,5 mnkr i lämnade koncernbidrag. Havets Hus i Lysekil 
AB har redovisat mottaget koncernbidrag på 1,6 mnkr.

Värdet av bolagskoncernens anläggningstillgångar 
vid årsskiftet uppgick till 1 030,4 mnkr och omsätt-
ningstillgångarnas värde uppgick till 100,0 mnkr. Totala 
långfristiga skulder uppgick till 855,9 mnkr. Bolagskon-
cernens egna kapital uppgick till 158,3 mnkr.

Resultaträkning Nyckeltal
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Belopp i mnkr 2019 2018 2017

Intäkter 9,3 10,2 10,9

Kostnader -10,1 -10,0 -9,9

Avskrivningar -0,8 -0,5 -0,6

Rörelseresultat -1,6 -0,3 0,4

Finansiella poster -0,3 0,0 0,0

Resultat efter finansiella poster -1,9 -0,3 0,4

Belopp i mnkr 2019 2018 2017

Eget kapital 13,8 13,6 14,3

Låneskuld 25,0 25,0 0,0

Soliditet (%) 33,8 30,2 85,9

Investeringsutgifter 15,3 9,9 2,2

Antal anställda 9 10 10

Avkastning på eget kapital (%) neg neg 3,2

Havets Hus i Lysekil AB

Verksamhet
Havets Hus akvarium grundades 1993 och är i dag ett av 
Bohusläns populäraste besöksmål. Här samsas lättsamma 
upplevelser för hela familjen med allvarliga utmaningar 
för framtiden. År 2019 stiftade 58 000 besökare bekant-
skap med hundratals fascinerande arter i akvariet.

Havets Hus har ett nära samarbete med grundskolan 
och har ett avtal om entré och lektioner till alla elever 
i Lysekils kommun. På gymnasienivå finns samarbeten 
både i Lysekil och runt om i Sverige.

Havets Hus är en aktiv part i samverkan kring det 
maritima Lysekil. Det finns väl utvecklade samarbeten 
med forskare från flera olika universitet och bevaran-
deprojekt bedrivs med bland annat återinplantering av 
småfläckig rödhaj.

Havets Hus samverkar för att utveckla besöksnä-
ringen i Lysekils kommun och lockar besökare, något 
som skapar arbetstillfällen och ett större serviceutbud 
året runt. Verksamheten har stor genomslagskraft i 
svenska medier. 2019 gavs 55 miljoner tillfällen att 
därigenom möta Lysekil och Havets Hus. 

Ekonomisk analys
2019 hade akvariet 30 procent färre besök än budge-
terat vilket berodde på att akvariet inte kunde öppna i 
mitten av maj som planerat utan först en och en halv 
månad senare. Färre besökare har stor påverkan på 

Resultaträkning Nyckeltal

resultatet som efter finansiella poster uppgick till -1,9 
mnkr. Bokslutsdispositioner inkluderande bland annat 
ett koncernbidrag på 1,6 mnkr från moderbolaget gör 
att det egna kapitalet hålls intakt och soliditeten är så 
god som 33,8 procent. 

Förväntad utveckling
Under de närmaste åren kommer besöks-, bevarande- 
och skolverksamheten att stärkas. Då allt inte var klart 
när akvariet öppnade efter ombyggnationen fanns det 
besökare som upplevde att besöket inte motsvarade 
förväntningarna. Det är viktigt för verksamheten att 
vända detta. En större akvarieupplevelse kommer att 
skapas genom att fyra nya, stora välvda akvarier ska 
stå färdiga under juni månad och flertalet mindre ska 
vara klara under våren 2020. Satsningar kommer att 
göras på engagerande upplevelser både i dagspro-
grammet och i lokalerna. Dessutom kommer fler forsk-
ningsprojekt att kommuniceras till besökarna. De nya 
lokalerna innebär en högre kvalitet på undervisningen 
och en ökad tillgänglighet för skolor. Målet är att knyta 
fler skolor till verksamheten. 

Några av dessa satsningar kommer att ge resultat på 
kort sikt, redan under 2020, medan andra kommer att 
ta längre tid. Styrelsens och ledningens bedömning är 
att verksamheten kommer att ge ett positivt resultat 
under 2020.
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Resultaträkning LEVA-koncernen
Belopp i mnkr 2019 2018 2017

Intäkter 203,9 200,0 191,1

Kostnader -163,7 -144,9 -134,1

Avskrivningar -29,0 -27,8 -29,5

Rörelseresultat 11,2 27,3 27,5

Finansiella poster -6,8 -10,8 -8,2

Resultat efter finansiella poster 4,4 16,5 19,3
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LEVA i Lysekil AB

Verksamhet
Bolagets ändamål är att bedriva elnäts-, VA- och fjärr-
värmeverksamhet inom Lysekils kommun eller i dess 
geografiska närhet. Bolaget sköter också gator, gång- 
och cykelvägar samt parker på uppdrag av Lysekils 
kommun.

I det helägda dotterbolaget, Lysekils Energi Vind AB, 
bedrivs vindkraftsverksamhet och handel med energi.

Sedan 2015 bedriver bolaget elhandel på kommis-
sion med fokus på den lokala marknaden.

Ekonomisk analys
Årets omsättning för bolaget och dess dotterbolag 
uppgick till 204 mnkr (200 mnkr). Omsättningsök-
ningen beror främst på nyanslutningar, övriga externa 
intäkter samt ökning av antal elhandelskunder.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,4 
mnkr (16,5 mnkr) för koncernen. Enskilt för LEVA i 
Lysekil AB uppgick resultatet till 5,7 mnkr (15,8 mnkr) 
och för dotterbolaget -1,3 mnkr (0,6 mnkr).

Resultatet efter finansiella poster för LEVA i Lyse-
kil AB är 10,1 mnkr lägre jämfört med 2018, främst 
kopplat till ökade oljekostnader med 12,7 mnkr för 
fjärrvärmen på grund av ett stort revisionsstopp hos 
Preemraff. Intäkterna för fjärrvärmen är 1,5 mnkr lägre 
vilket är kopplat till det varma vädret. 

Ökad investeringstakt samt stärkt marknads- och 
kommunikationsarbete är underliggande orsaker till 
mer personal och därmed ökade personalkostnader 
med 4,4 mnkr.

Lysekils Energi Vind AB sänker resultatet med  
1,9 mnkr jämfört med 2018 vilket i huvudsak genere-
rats av ett planerat komponentbyte i de båda vindkraft-
verken samt ett lägre spotpris med 4 öre/kWh.

Mängden försålt vatten har minskat på grund av 
kundernas förändrade förbrukningsbeteende.

Skyfall som genererat översvämningar har lett till 
ökade kostnader kopplade till nödvändiga åtgärder 
samt skadeersättningar.

Den förändrade VA-organisationen med fokus 
på att minska den rådande underhållsskulden har 

bidragit till att investeringskapaciteten ökat, vilket 
innebär att kvalitet och leveranssäkerhet stärkts för 
VA-anläggningarna.

Förväntad utveckling
Teknikutveckling, klimatförändringar och stora poli-
tiska förändringar är det som bolaget identifierar som 
största påverkansfaktorer från omvärlden och verk-
samheten behöver därför fokusera utvecklingen på 
digitalisering, säkerhet, miljö och klimat.

Omställningen till en elektrifierad fordonsflotta går 
snabbt och bolaget behöver säkerställa tillgänglig 
kapacitet i elnätet i en allt snabbare takt. En annan 
trend är att det blir vanligare med lokal elproduktion 
och då i första hand genom solceller, vilket också 
påverkar nätets dimensionering. 

Bolaget kommer fortsatt att bidra till utveckling av 
förnyelsebar energi genom att undersöka möjligheten 
till ökad produktion av förnyelsebar el från bland annat 
vindkraft och solceller. Under 2020 investerar bolaget 
i en solcellspark på Stångenäsvallen utanför Brastad 
med en installerad effekt på 340 kW.

Bolagets ambitioner är att öka den förnyelsebara 
produktionen till 50 procent av kommunens energiut-
tag, vilket kräver en starkt ökad utbyggnadstakt med 
start redan 2020.

Som ett led i ett fossilfritt LEVA 2030, planeras 
utifrån kommunens riktlinjer för laddningsinfrastruk-
tur att ytterligare utöka möjligheten till laddning för 
elfordon. Redan under 2020 planeras utbyggnad av 
nya laddpunkter i centrala Lysekil. Egen fordonsflotta 
ersätts med fossilfria fordon löpande utifrån ålder och 
tillgänglighet på marknaden.

Ambitionen för elhandeln är att ha tecknat elhan-
delsavtal med över 60 procent av bolagets elnätskun-
der år 2024 samt erbjuda paketlösningar för småskalig 
elproduktion. 

Investeringsbehovet för att bibehålla hög leverans-
säkerhet i fjärrvärmenätet är högst begränsat då större 
delen av ledningsnätet är yngre än 15 år. Bolaget 
utreder dock löpande alternativa möjligheter till att 

Resultaträkning VA-verksamheten
Belopp i mnkr 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter 66,2 65,1 66,1

Verksamhetens kostnader -52,0 -55,4 -50,0

Avskrivningar -8,5 -8,0 -8,0

Verksamhetens rörelseresultat 5,7 1,7 8,1

Räntenetto -5,6 -5,0 -5,2

Verksamhetens nettoresultat 0,1 -3,3 2,9



Nyckeltal LEVA-koncernen
Belopp i mnkr 2019 2018 2017

Eget kapital 152,7 151,8 142,5

Låneskuld 258,1 258,1 258,1

Soliditet (%) 30,6 30,3 29,9

Investeringsutgifter 47,8 51,2 54,2

Antal anställda 80 74 71

Avkastning på totalt kapital  
koncern (%)

2,3 5,5 5,9

Avkastning på totalt kapital  
moderbolag (%)

3,4 5,8 6,6

Avkastning på totalt kapital  
dotterbolag (%)

neg 1,8 neg
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skapa energi från det överskott av spillvärme som kan 
erhållas från Preemraff. Inom planperioden är målsätt-
ningen att ansluta fler kunder i både befintliga områden 
och tillkommande utbyggnadsområden.

Under de kommande åren har bolaget ett ökat rein-
vesterings- och underhållsbehov på VA-anläggningarna 

Nyckeltal VA-verksamheten
Belopp i mnkr 2019 2018 2017

Ledningslängd (km) 450 450 450

Antal VA-kunder 5 011 5 000 4 978

Producerad mängd vatten (1000m3) 1 509 1 724 1 743

Renat avloppsvatten (1000m3) 2 645 2 359 2 513

Ackumulerad (+) skuld/ (-) fordran till 
brukarna

183 87 3 484

för att upprätthålla kvalitet, leveranssäkerhet och säkra 
mot framtida klimatförändringar. 

Ett aktivt strategiskt arbete vad gäller den framtida 
dricksvatten- och avloppsförsörjningen pågår. Målet är 
att under 2020 få samsyn med närliggande kommuner.  
I detta arbete beaktas även reserv- och nödvattenfrågan.



Belopp i mnkr 2019 2018 2017

Intäkter 100,3 92,6 92,3

Kostnader -58,8 -60,0 -57,9

Avskrivningar -16,8 -16,1 -15,5

Rörelseresultat 24,7 16,5 18,9

Finansiella poster -13,7 -12,5 -14,2

Resultat efter finansiella poster 11,0 4,0 4,7

Belopp i mnkr 2019 2018 2017

Eget kapital 96,2 85,3 81,4

Låneskuld 419,4 396,2 411,2

Soliditet (%) 17,8 16,2 15,6

Investeringsutgifter 16,9 21,0 33,2

Antal anställda 15 15 15

Avkastning på eget kapital (%) 11,4 4,7 6,1
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LysekilsBostäder AB

Verksamhet
LysekilsBostäder AB är ett helägt kommunalt allmän-
nyttigt bostadsbolag. I bolagets åtaganden ligger, för-
utom att utveckla och underhålla ett fastighetsbestånd 
i konkurrens med övriga aktörer på marknaden, också 
att ha ett socialt ansvar och omhändertagande av vissa 
utsatta målgrupper.

LysekilsBostäder AB ska vara en betydelsefull aktör 
på bostadsmarknaden i Lysekils kommun och ett 
naturligt förstahandsval för den som söker bostad i 
kommunen. Bolaget ska erbjuda attraktiva bostäder i 
välskötta områden till rimliga kostnader. Detta är en 
viktig del i ambitionen att stärka Lysekils kommuns 
utveckling. Bolaget ska också stärka och utveckla 
hyresrätten genom att erbjuda de boende mer infly-
tande och ansvar för sin bostad och sin bostadsmiljö.

Vid årets slut förvaltade LysekilsBostäder AB 1 179 
(1 191) lägenheter som upplåts med hyresrätt. Bolaget 
förvaltar 65 (67) lokaler och 1 174 (1 177) parkerings-
möjligheter fördelat på parkeringsplatser, garage och 
parkeringsdäck.

Resultat och ekonomisk ställning
Resultat efter finansiella poster uppgår till 11,0 mnkr 
vilket är 7 mnkr bättre jämfört med föregående år. 

Den positiva avvikelsen beror främst på hyreshöj-
ning, 2 mnkr, samt reavinster, 5,5 mnkr, i samband  
med försäljning av fastigheter.

Kostnader för reparation och underhåll är 3,0 mnkr 

Resultaträkning Nyckeltal

lägre än föregående år. En del av den positiva av- 
vikelsen beror på samordning av verksamheten som 
resulterat i att mer arbete utförs i egen regi. Personal-
kostnaderna är 0,9 mnkr högre på grund av att bolaget 
investerat i en ny tjänst, arbetsledare med ansvar för 
bolagets fastighetsskötsel. De taxebundna kostnaderna 
är 0,3 mnkr lägre än föregående år trots höjningar för 
2019. Främsta orsaken till den positiva avvikelsen är 
milt väder och energieffektivisering.

På grund av låg räntenivå är räntekostnaderna  
1,2 mnkr lägre än föregående år.

Det egna kapitalet har stärkts och uppgår till  
96,2 mnkr. Soliditeten uppgår till 17,8 procent att  
jämföra med ägardirektivets krav på minst 10 procent.

Förväntad utveckling
Den ekonomiska utvecklingen på kort sikt bedöms 
som stabil och uthyrningsgraden förutspås vara fortsatt 
god, men något minskande. Bolaget kommer arbeta 
aktivt för att vara delaktig i att nå kommunens mål. 
Bolaget ska skapa nya bostäder och utveckla bostads-
områden för att kommunen ska bli ännu mer attraktiv 
att bo och arbeta i.

Under kommande år har LysekilsBostäder AB ett 
stort reinvesterings- och underhållsbehov i flera fastig-
heter för att upprätthålla kvalitet och ett bekymmers-
fritt boende. Samtidigt finns planer på att producera 
100 nya lägenheter. Dessa utmaningar kräver finan-
siella och personella resurser.



Belopp i mnkr 2019 2018 2017

Intäkter 16,4 17,7 20,3

Kostnader -12,4 -13,4 -15,8

Avskrivningar -3,1 -4,2 -2,6

Rörelseresultat 0,9 0,1 1,9

Finansiella poster -0,8 -0,7 -0,7

Resultat efter finansiella poster 0,1 -0,6 1,2

Belopp i mnkr 2019 2018 2017

Eget kapital 9,3 9,2 9,8

Låneskuld 43,2 33,0 33,0

Soliditet (%) 16,1 19,9 20,4

Investeringsutgifter 13,7 0,6 1,4

Antal anställda 5 13 15

Avkastning på eget kapital (%) 1,1 neg 13,6FO
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Kommunala bolag 

Lysekils Hamn AB

Verksamhet
Bolaget bedriver stuveri- och hamnverksamhet med 
tillhörande logistiktjänster. Det innebär lastning och 
lossning av fartyg samt magasinshantering av gods. 
Verksamheten består också av omlastningar samt 
kran- och truckarbeten som även utförs för andra upp-
dragsgivare än rederikunderna. Bolaget hyr ut magasin 
och kontorsytor till hamnnära verksamheter.

Kommunfullmäktige beslutade den 13 mars 2019 att 
ge Lysekils Hamn AB i uppdrag att ändra inriktning på 
bolagets verksamhet. Det innebär att avtal om mark- 
arrende av specifika ytor i hamnområdet skrivs på  
tio år med extern part. Markarrendet ska ge arrenda-
torn möjlighet att bedriva internationell handelshamn, 
kryssningsanlöp och stuveriverksamhet samt verksam-
het som har anknytning till dessa verksamheter. Från 
och med den 1 augusti förändrades verksamheten för 
hamnbolaget genom att tioåriga arrende- och hyres-
avtal ingicks med SDK Shipping AB. I samband med 
avvecklingen av hamn- och stuveriverksamheten har 
bolaget under året avyttrat större delen av maskiner 
och utrustning. I och med att hamn- och stuveriverk-
samheten upphörde den 31 juli gick majoriteten av de 
kollektivanställda över till SDK Shipping AB.

Avtalet med Lysekils kommun om underhåll och 
reparationer för kommunens småbåts- och gästhamnar 

Resultaträkning Nyckeltal

förändrades och kommunen hyr två kollektivanställda 
inklusive utrustning av bolaget från och med april månad. 

Ett tioårigt avtal med Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU) trädde i kraft den 1 april. Hamnbolaget har slut-
fört byggnationen av hamnmagasin för SLU. Delar av 
Gullmarskajen har renoverats och anpassats till  
R/V Svea och SLU:s krav på miljöanpassningar.  
Den 27 juli ankom R/V Svea för första gången till sin 
nya hemmakaj.

Ekonomisk analys
Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster  
på 0,1 mnkr. Resultatet inkluderar engångskostnader 
för överlämnandet av hamn- och stuveriverksamheten. 
Under året har byggnad och kajanslutning för 
forskningsfartyget R/V Svea färdigställts. Bolagets 
investeringsutgifter har därav totalt uppgått till  
13,7 mnkr. Nytt lån har upptagits med 10,2 mnkr.  
Bolagets soliditet uppgår till 16,1 procent.

Förväntad utveckling
VD i Lysekils Stadshus AB har fått i uppdrag att ta 
fram underlag för beslut om framtiden för hamnbola-
get. Utredningen ska belysa nuläge samt alternativ för 
framtiden och uppdraget ska återredovisas till Lysekils 
Stadshus AB:s styrelse senast 31 mars 2020.
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Belopp i mnkr 2019 2018 2017

Intäkter 168,4 166,3 161,1

Kostnader -154,8 -151,5 -149,0

Avskrivningar -10,7 -11,0 -10,8

Rörelseresultat 2,9 3,8 1,3

Finansiella poster -0,1 -0,1 0,1

Resultat efter finansiella poster 2,8 3,7 1,4

Belopp i mnkr 2019 2018 2017

Justerat eget kapital 86,8 84,8 82,3

Låneskuld 29,9 19,0 11,3

Soliditet  (%) 48,0 55,0 58,0

Investeringsutgifter 38,0 13,3 14,9

Antal anställda 74 72 74

Resultat i % av nettoomsättningen 1,7 2,2 0,9

Rambo AB
Verksamhet
Bolaget insamlar, omhändertar, transporterar och behand-
lar avfall samt utför andra återvinnings- och miljötjänster. 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget till-
delas av sin ägare. Verksamheten bedrivs i ägarkommun- 
erna Lysekil, Sotenäs, Munkedal och Tanum. 

Ekonomisk analys
Resultat efter finansiella poster uppgår till 2,8 mnkr, 
vilket är 0,9 mnkr lägre än föregående år. Det beror främst 
på införandet av det nya insamlingssystemet i Munke-
dals kommun. Årets investeringar uppgår till 38,0 mnkr. 
Ett lån på 16,3 mnkr, med borgen från Munkedals kom-
mun, har upptagits under året för finansiering av det 
nya insamlingssystemet. Soliditeten uppgår till 48 procent.

Förväntad utveckling
I början av 2020 planeras det nya miljötillståndet för 
Siviks avfallsanläggning att tas i bruk. Enligt miljö- 
balken får tillstånd till verksamhet som omfattar depo-
nering av avfall endast meddelas om verksamhets- 
utövaren ställer en ekonomisk säkerhet för kostnader 
för avhjälpande av miljöskada eller de andra återställ-
ningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Detta 
innebär att bolaget för att erhålla tillstånd, ska ställa en 
ekonomisk säkerhet till ett belopp om cirka 10,2 mnkr. 
Säkerheten ska godkännas av Miljöprövningsdelega-
tionen. Det förberedande arbetet med att kunna ta det 
nya tillståndet i bruk fortsätter. Utredningen kring hur 
lakvattenreningen ska utformas i framtiden är en viktig 
frågeställning för bolaget.



Belopp i mnkr 2019 2018 2017

Intäkter 95,1 86,1 78,5

Kostnader -90,1 -85,5 -74,7

Avskrivningar -3,9 -2,8 -2,6

Rörelseresultat 1,1 -2,2 1,2

Finansiella poster 0,0 0,0 0,0

Resultat efter finansiella poster 1,1 -2,2 1,2

Belopp i mnkr 2019 2018 2017

Eget kapital 15,3 14,2 16,4

Låneskuld 4,4 5,4 4,5

Soliditet (%) 26,7 30,5 36,8

Investeringsutgifter 3,2 1,8 2,2

Antal anställda 203 200 200

Avkastning på eget kapital (%) 7,9 neg 7,6
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Räddningstjänstförbundet  
Mitt Bohuslän
Verksamhet
Kommunalförbundet Mitt Bohuslän driver räddnings-
tjänsten åt medlemskommunerna Uddevalla, Lysekil 
och Munkedal. Politisk styrning sker genom en för-
bundsdirektion med två ledamöter från varje kommun. 
Förbundets säte är Uddevalla där även organisationens 
ledning och administrativa funktioner finns.

Förbundet har sju brandstationer med en heltids-
styrka i Uddevalla tätort och sju styrkor med deltidsan-
ställd räddningspersonal strategiskt lokaliserade över 
ansvarsområdet. Förbundet handlägger även sotnings-
väsendet för respektive kommun. I Lysekils och Mun-
kedals kommuner sköter förbundet genom avtal bilvård 
av kommunala fordon.

Arbetsåret har präglats av ett omfattande arbete 
enligt krav för all allmännyttig verksamhet att återta 
planering och förmåga till civilt försvar (som en del i 
ökad totalförsvarsförmåga). Samarbetet med medlems-
kommunernas säkerhetsstrateger har ökat i omfattning 
med såväl civilt försvar som införandet av inriktnings- 
och samordningsfunktion enligt krav från Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Fokus under årets arbete för resiliens har inriktats på 
redundant kommunikation såväl inom operativ för-
måga som reservsamband med medlemskommunerna 
och invånarna genom upprättande av trygghetspunkter 
i lokalsamhällena vid samhällsstörningar (omfattande 
el-, tele och IT-avbrott).

Förbundets gemensamma projekt med Norra Älvs-
borgs Räddningstjänstförbund, gemensam operativ 
systemledning, startade upp 1 april med gemensam 
räddningschef  i beredskap. Det är tre befattningshavare 
från vardera förbund som upprätthåller denna bered-

skap. 2 maj infördes sista delen i projektet i sin helhet, 
då tog ledningscentralen över från SOS att larma ut 
förstärkningsstyrkor samt ta över händelsen från SOS. 
Ledningscentralen utökades också med ett inre befäl 
under dagtid som efter ordinarie arbetstid finns till-
gänglig i beredskap.

Vårens sparbeting hanterades i särskild ordning  
med konsekvensanalys inklusive beskrivning. Kom-
munstyrelsernas beslut innebär att förbundet från  
2020 och framledes ska drivas med 1,5 mnkr mindre  
i medlemsavgift.

Ekonomisk analys
Förbundets resultat för året är 1,1 mnkr (-2,2 mnkr). 
Att det skiljer sig markant mellan åren härleds främst 
till de kostnader som förbundet belastades med för 
den omfattande branden i Bratteröd sommaren 2018. 
Under 2019 har förbundet fått viss ersättning från MSB 
för de helikopterkostnader som uppstod under 2018, 
vilket till viss del bidragit till årets överskott.

Förväntad utveckling
Fokus de närmsta åren kommer att ligga på  
personalförsörjning av räddningstjänst i beredskap 
men även heltidsanställd brandpersonal.

Projektet för gemensam operativ systemledning,  
tillsammans med Norra Älvsborgs Räddnings- 
tjänstförbund, kommer att fortsätta utvecklas under 
verksamhetsår 2020.

Idag arbetar utryckningsorganisationen i stort bara 
med operativa frågor. Samhällsutvecklingen gör att för-
bundet måste arbeta mer förebyggande på flera fronter.

Resultaträkning Nyckeltal
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Kommunens inflytande
Kommunens röstandel i föreningen utgör en så liten 
del (1 röst av 132 röster på stämman totalt) att krite-
rierna för att inkludera räkenskaperna i kommunens 
sammanställda redovisning inte uppfylls. Kommunens 
borgensåtagande per den 31 december 2019 uppgår 
emellertid till ett så betydande belopp som 235,8 mnkr 
varför följande upplysning lämnas.

Verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas 
ekonomiska intresse genom att upplåta bostäder till 
invånare med fastställt vårdbehov i Lysekils kommun. 
Fördelningen av bostäder sker genom Lysekils kom-
muns omsorg.

Föreningen omfattar två omsorgsfastigheter, en i 
Brastad och en i Lysekil.

Stångenäshemmet, Tuntorp 4:156 i Brastad tätort 
innehåller 55 bostäder och gemensamhetslokal. Bygg-
naderna förvärvades 2010.

Lysekilshemmet, Kronberget 1:210 i Lysekils tätort 
innehåller 73 bostäder och gemensamhetslokal. Del av 
fastigheten, före detta Kronberget 1:182, förvärvades 
2010 och huvudbyggnaden förvärvades 2011.

Ekonomi
Årets resultat före fondförändring visar ett överskott på 
1,3 mnkr. I resultatet ingår avskrivningar med 3,3 mnkr. 
Vid årets slut uppgår underhållsfonden till 7,7 mnkr.

Framtid
Efter flera års arbete med bland annat detaljplan, 
fastighetsbildning, projektering och upphandling av 
Fiskebäcks äldreboende togs det första spadtaget för 
projektet den 31 augusti 2018. Byggtiden beräknas till 
drygt två år och inflyttning kommer att ske under hösten 
2020. Fiskebäcks äldreboende kommer innehålla 80 
lägenheter för vård och omsorg. Utöver detta byggs även 
storkök, restaurang, lokaler för dagverksamhet, kontor 
och konferensrum samt personal- och omklädningsrum. 
Den totala ytan blir drygt 7 000 kvadratmeter.

Förutom huset bygger Kooperativa hyresrättsfören-
ingen Lysekils omsorgsbostäder även ny lokalgata som 
Lysekils kommun ska överta och drifta. Vidare byggs 
även parkering för personal och besökare, pumpstation 
för avlopp samt överföringsledningar för vatten och 
avlopp.

Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgs-
bostäder har i december 2018 tecknat ett köpekontrakt 
med LysekilsBostäder AB om att sälja Lysekilshemmet, 
Kronberget 1:210. LysekilsBostäder AB tillträder fast-
igheten i januari 2021 när befintlig verksamhet flyttat 
till Fiskebäck. LysekilsBostäder AB planerar om- och 
nybyggnation av fastigheten vilket kommer att skapa 
fler hyresrätter i centrala Lysekil.

Föreningen har under 2019 fått planbesked för  
fastigheten Tuntorp 4:156, Brastad. Syftet med  
ändrad detaljplan är att skapa möjlighet att uppföra  
ett trygghetsboende. Föreningen har idag 14 trygghets- 
lägenheter i anslutning till Stångenäshemmet. Arbetet 
med detaljplanen och husets utformning kommer vara 
högprioriterat av föreningen och pågå parallellt med 
byggnationen i Fiskebäck.

Nyckeltal 2019 2018

Nettoomsättning (tkr) 13 313 13 166

Resultat (tkr) 1 314 1 605

Balansomslutning (tkr) 273 948 141 216

Soliditet (%) 3 5 

Likviditet (%) 113 47

Driftkostnader (kr/kvm) 268 253

Ränta (kr/kvm) 167 128

Lån (kr/kvm) 16 186 8 074

Värmeförbrukning (MWh) 976 964

Vatten (kubikmeter) 8 560 9 791

El (MWh) 1 184 1 238

Kooperativa hyresrättsföreningen 
Lysekils omsorgsbostäder



Lysekils kommun   85  årsredovisning 2019

Övrigt

Kommunstyrelsens ledamöter

Bakre raden från vänster:
Jan-Olof  Johansson (S)
Född 1961 | Brastad 
Ordförande

Christoffer Zakariasson (SD)
Född 1978 | Brastad
Ledamot

Ulf  Hanstål (M)
Född 1962 | Lysekil 
Ledamot

Främre raden från vänster:
Emma Nohrén (MP)
Född 1980 | Brastad
1:e vice ordförande

Christina Gustavsson (S)
Född 1947 | Brastad
Ledamot

Yngve Berlin (K)
Född 1948 | Lysekil 
Ledamot

Ronald Rombrant (LP)
Född 1959 | Lysekil
2:e vice ordförande

Frånvarande:
Håkan Kindstedt (L)
1972 | Lysekil
Ledamot

Fredrik Häller (LP)
Född 1968 | Lysekil
Ledamot
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Revisionsberättelse
Vi revisorer har granskat kommunens verksamheter och räkenskaper samt genom utsedda 
lekmannarevisorer verksamheten i kommunens bolag. Vi bilägger en kort redogörelse för resultatet av 
vår granskning.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och upprättade enligt god redovisningssed.

Vår samlade bedömning för 2019 är att samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och 
utbildningsnämnden, inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med budgetunderskotten. 
Beslutade och insatta åtgärder har varit sena och otillräckliga. Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen 
brustit i sin uppsikt över samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden. 

Vi riktar kritik mot samhällsbyggnadsnämnden 2019, för bristande styrning, ledning, uppföljning och 
kontroll gällande följsamhet mot budget.

Vi riktar även i år kritik mot utbildningsnämnden 2019, för fortsatt bristande styrning, ledning, 
uppföljning och kontroll gällande följsamhet mot budget.

Vi riktar även i år kritik mot socialnämnden 2019, för fortsatt bristande styrning, ledning, uppföljning 
och kontroll gällande följsamhet mot budget.

Vi riktar även i år kritik till kommunstyrelsen 2019, för fortsatt bristande uppsikt över nämnderna 
gällande deras följsamhet mot budget. Vi saknar dokumentation för de nämnddialoger som genomförs 
inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Detta gör att det inte går att följa de överenskommelser 
som kommunstyrelsen gör med nämnder som exempelvis riskerar att inte kunna hålla budget.  

Vi bedömer att kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter i övrigt har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen 
utifrån kommunallagens krav 6 kap 6 § är tillräcklig. 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2019 godkänns. För övriga iakttagelser och eventuella 
rekommendationer hänvisas till Rapport Granskning av årsredovisning 2019, vilken bifogas denna 
revisionsberättelse.

Vi tillstyrker ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i 
dessa organ
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Begreppsförklaringar

Anläggningskapital
Skillnaden mellan anläggnings-
tillgångar och långfristiga skul-
der samt avsättningar. Utgör en 
del av det egna kapitalet.

Anläggningstillgångar
Tillgångar som är avsedda för 
stadigvarande bruk eller innehav.

Ansvarsförbindelser
Förpliktelser i form av borgens- 
åtagande, ställda panter och 
dylikt. Om förpliktelsen måste 
infrias belastar den resultatet.

Avskrivningar
Planmässig nedsättning 
av anläggningstillgång-
ars värde som ska spegla 
värdeminskningen.

Avsättningar
Förpliktelser som är säkra eller 
högst sannolika till sin förekomst 
men ovissa till belopp och infri-
andetidpunkt. När förpliktelsen 
infrias belastas resultatet. I kom-
munen gäller detta bland annat 
pensionsåtagande.

Balanskrav
Lagstadgat krav om att kom-
munens intäkter ska överstiga 
kostnaderna.

Balansräkning
Visar den ekonomiska ställ-
ningen vid bokslutstillfället. Här 
framgår hur kommunen använt 
respektive anskaffat sitt kapital.

Driftredovisning
Redovisar kostnader och intäkter 
för den löpande verksamheten 
under året ställt mot budget.

Eget kapital
Kommunens förmögenhet, alla 
tidigare års ackumulerade över-

skott. Består dels av rörelsekapi-
tal, dels av anläggningskapital.

Exploateringsverksamhet
Åtgärder för att anskaffa, 
bearbeta och iordningställa 
råmark för att exempelvis bygga 
bostäder, affärer, kontor eller 
industrier.

Finansiella intäkter
Finansiella intäkter består av 
ränteintäkter och annan avkast-
ning på kapitalplaceringar samt 
borgensavgifter.

Finansiella kostnader
Med finansiell kostnad avses 
räntekostnader på lån samt 
pensionsskuld.

Kapitalkostnader
Periodiserad investeringsutgift. 
Består dels av avskrivning, dels 
av ränta på bundet kapital.

Kassaflödesanalys
Visar hur medel har tillförts  
och använts för löpande verk-
samhet, investeringar samt 
finansiering och därmed  
framkommer likviditets- 
förändringen. 

Kortfristiga fordringar 
och skulder
Skulder och fordringar som har 
förfallodag tidigare än ett år 
efter balansdagen.

Likviditet
Kassa- och bankmedel som 
utgör kommunens betalnings- 
beredskap på kort sikt.

Långfristiga fordringar 
och skulder
Fordringar och skulder som  
har förfallodag senare än ett 
år efter balansdagen.

Omsättningstillgångar
Tillgångar som på kort tid kan 
omsättas till likvida medel och 
som inte är avsedda för stadig-
varande bruk.

Pensionsskuld
Från och med 1998 redovisas 
pensionsskulden enligt bland-
modellen som innebär att 
skuld upparbetad till och med 
1997 redovisas som ansvars-
förbindelse utanför balans-
räkningen. Pensionsskuld 
upparbetad från och med 1998 
redovisas som en avsättning i 
balansräkningen.

Periodisering
Fördelning av intäkter och 
kostnader till den redovisnings-
period de uppstått.

Resultaträkning
Resultaträkning är ett  
sammandrag av samtliga 
intäkter och kostnader under 
räkenskapsåret. Syftet med  
resultaträkningen är att klar-
göra hur verksamheten har 
påverkat kommunens  
finanser och därmed  
också hur det egna  
kapitalet förändrats.

Rörelsekapital
Skillnaden mellan omsätt-
ningstillgångar och kortfristiga 
skulder. Visar kommunens 
finansiella styrka.

Soliditet
Eget kapitals andel av det totala 
kapitalet uttryckt i procent. Visar 
långsiktig betalningsförmåga.

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