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Muntlig information på kommunstyrelsen 2022-01-26 

 
- Färdplan för god och nära vård - Eva Andersson, socialchef, kl. 09.00-09.45 (ärende 2) 

- Trygghet och säkerhet - Joakim Hagetoft, säkerhetsstrateg kl. 09.45-10.30 

- Medborgarundersökningen - Anna Elvheim, kvalitetschef, kl. 10.45-11.00 

- Uppföljning av näringslivsstrategin – Renée Daun, näringslivsstrateg, kl. 11.00-11.30 
(ärende 3)  
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Datum 

2022-01-19 

Dnr 

LKS 2021-000541 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Mari-Louise Dunert  
mari-louise.dunert@lysekil.se 
 
 

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 

Sammanfattning 

Socialchefen Eva Andersson är inbjuden till kommunstyrelsen för att informera om 
Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård.  

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra 
Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Vårdsamverkan Fyrbodal har 
utsett Lysekils kommun till en av remissinstanserna. 

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka 
tilliten mellan huvudmännen. 

Remissyttrandet godkändes av socialnämnden den 2021-12-14, § 125 och 
översändes till Vårdsamverkan Fyrbodal. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare 

 

Bilaga 

Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-12-14, § 125 med remissyttrande 

Beslutet skickas till  

Socialnämnden 
 

http://www.lysekil.se/


 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 
2021-12-14 

1 (1) 

Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering:

 9B71719364D94A227119179591BE31864C1683A0A4 

§ 125 Dnr 2021-000360 

Remiss - Färdplan, länsgemensam strategi för god och nära vård 

Sammanfattning 

Vårdsamverkan Fyrbodal utsett Lysekils kommun till en av remissinstanserna 
avseende förslag till Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra 
Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg.  

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka 
tilliten mellan huvudmännen. 

Förvaltningen har granskat förslaget om förslag till Färdplan – länsgemensam 
strategi för god och nära vård. 

Förvaltningen har inga synpunkter då denna färdplan är på länsövergripande nivå 
vilket innebär att den kommer att utgöra utgångspunkt inför upprättande och 
införandet av lokala färdplaner i kommunerna. 

Remissen skall vara inkommen till Vårdsamverkan Fyrbodal senast 2021-12-31. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens yttrande 2021-12-07 
Remissmissiv  
Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens remissyttrande och översända 
den till Vårdsamverkan Fyrbodal. 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 
Vårdsamverkan Fyrbodal  
Förvaltningschef  
Kommunstyrelsen  
Kommundirektör  
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Datum 

2021-12-07 

Dnr 

SON 2021-000360 
 
Socialförvaltningen 
Eva Andersson,0523 - 61 33 89 
eva.b.andersson@lysekil.se 
 
 

Remissyttrande avseende Färdplan - länsgemensam strategi 
för god och nära vård 

Sammanfattning 

Vårdsamverkan Fyrbodal utsett Lysekils kommun till en av remissinstanserna 
avseende förslag till Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra 
Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg.  

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka 
tilliten mellan huvudmännen. 

Förvaltningen har granskat förslaget om förslag till Färdplan – länsgemensam 
strategi för god och nära vård. 

Förvaltningen har inga synpunkter då denna färdplan är på länsövergripande nivå 
vilket innebär att den kommer att utgöra utgångspunkt inför upprättande och 
införandet av lokala färdplaner i kommunerna. 

Remissen skall vara inkommen till Vårdsamverkan Fyrbodal senast 2021-12-31. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens remissyttrande och översända 
den till Vårdsamverkan Fyrbodal. 

Ärendet 

Vårdsamverkan Fyrbodal har utsett Lysekils kommun till en av remissinstanserna 
avseende förslag till Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra 
Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. 

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov.  

Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten 
mellan huvudmännen. 

Förvaltningen har granskat förslaget om förslag till Färdplan – länsgemensam 
strategi för god och nära vård. 

Förvaltningen har inga synpunkter då denna färdplan är på länsövergripande nivå 
vilket innebär att den kommer att utgöra utgångspunkt inför upprättande och 
införandet av lokala färdplaner i kommunerna. 

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra 
Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg.  

http://www.lysekil.se/


 

Tjänsteskrivelse Sid 2/2 

 

Dnr 

SON 2021-000360 

 

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

Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla 
kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för 
utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka 
fram till 2030.  

Huvudmännen har olika ansvar, resurser och kunskaper, utvecklingsstrategin ska 
bidra till ett kraftfullt genomförande. 

Strategin anger sex nya arbetssätt som skall prioriteras: 

1 Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser 

2 Ökad tillit mellan huvudmännen – stärk samverkanskulturen 

3 Stärk kontinuitet och samverkan mellan huvudmännen 

4 Utveckla personcentrerat arbetssätt 

5 Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering 

6 Utveckling av mobila vård/team över organisationsgränser 

Remissen framgår av bilaga 1 och skall vara inkommen till Vårdsamverkan 
Fyrbodal senast 2021-12-31.  

Eva Andersson 
Förvaltningschef  
 

Bilaga/bilagor 

1 Förvaltningens förslag till remissyttrande 

2 Remissmissiv 

3 Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 

 

Beslutet skickas till  

Fyrbodals kommunalförbund 

Vårdsamverkan Fyrbodal 

Förvaltningschef  

Kommunstyrelsen 

Kommundirektör  
 

http://www.lysekil.se/
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Datum 

2022-01-19 

Dnr 

LKS 2022-000034 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Mari-Louise Dunert , 
mari-louise.dunert@lysekil.se 
 
 

Uppföljning 2021 av näringslivsstrategi 2030 

Sammanfattning 

Avdelningen för hållbar utveckling har tagit fram uppföljning 2021 av 
näringslivsstrategi 2030. 

Kommunfullmäktige antog näringslivsstrategi 2030 i oktober 2020. 
Näringslivsstrategin ska årligen följas upp och återrapporteras från 
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. 

Syftet med Näringslivsstrategi 2030 är den ska bidra till Lysekils vision 2030 
genom ett företagsklimat som bidrar till hållbar utveckling, ekonomisk, social och 
ekologisk, samt ökad företagsamhet och sysselsättning i hela Lysekils kommun. 
Lysekils kommun ska tillsammans, och i nära dialog, med det lokala näringslivet 
skapa bästa möjliga förutsättningar att driva företag. 

I uppföljningsrapporten redovisas utfall på indikatorerna i strategin samt 
aktiviteter/åtgärder som genomförts eller påbörjats under 2021. Likaså ges en 
lägesbild av de prioriterade större kommunövergripande insatserna som föreslås i 
strategin. 

Förvaltningens avsikt är att återkomma till kommunstyrelsen i mars med en 
rapportering kring vilka aktiviteter/åtgärder som planeras för 2022. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen tar del av uppföljning 2021 av näringslivsstrategi 2030. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige antog näringslivsstrategi 2030 i oktober 2020. 
Näringslivsstrategin ska årligen följas upp och återrapporteras från 
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. 

Förvaltningens synpunkter  

Avdelningen för hållbar utveckling har tagit fram uppföljning 2021 av 
näringslivsstrategi 2030. 

Syftet med Näringslivsstrategi 2030 är den ska bidra till Lysekils vision 2030 
genom ett företagsklimat som bidrar till hållbar utveckling, ekonomisk, social och 
ekologisk, samt ökad företagsamhet och sysselsättning i hela Lysekils kommun. 
Lysekils kommun ska tillsammans, och i nära dialog, med det lokala näringslivet 
skapa bästa möjliga förutsättningar att driva företag. 

Vid antagandet av strategin var de flesta verksamheter redan klara med sin 
verksamhetsplanering för 2021 vilket gav dem små möjligheter att lägga in såväl 
indikatorer som åtgärder i sin verksamhetsplan.  

Först inför 2022 har verksamheterna haft möjligheter att planera hur man ska 
bidra till ett förbättrat företagsklimat. Varje verksamhet behöver identifiera hur 
man kan bidra till ett förbättrat företagsklimat och sätta relevanta mål samt följa 
upp dessa.  

http://www.lysekil.se/
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I näringslivsstrategin finns sex prioriterade områden som identifierats som särskilt 
viktiga för ett gott företagsklimat: 

• Attraktiv plats 

• Entreprenörskap, innovationer och affärsutveckling 

• God företagarservice 

• Infrastruktur och kommunikationer 

• Långsiktighet och tydlighet 

• Värdskap och bemötande, attityder 

 

Ovanstående områden fastställdes genom arbetet med Västsvenska 
Handelskammaren, de 100 företagsbesöken på 100 dagar samt förvaltningens 
analys av tidigare näringslivsstrategi.  

I uppföljningsrapporten redovisas utfall på indikatorerna i strategin samt 
aktiviteter/åtgärder som genomförts eller påbörjats under 2021. Likaså ges en 
lägesbild av de prioriterade större kommunövergripande insatserna som föreslås i 
strategin. 

Förvaltningens avsikt är att återkomma till kommunstyrelsen i mars med en 
rapportering kring vilka aktiviteter/åtgärder som planeras för 2022.  

Eftersom detta är första återrapporteringen av näringslivsstrategin är det av stort 
värde för kommande uppföljningar att på nästkommande möte få feedback på 
huruvida rapporteringen för 2021 var tydlig eller om den till kommande 
uppföljningar behöver omarbetas. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Michael Johansson 
Avd. chef hållbar utveckling  

 

Bilaga 

Uppföljning 2021 näringslivsstrategi 2030 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige för kännedom 
Avdelning för hållbar utveckling  
 

http://www.lysekil.se/
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Sammanfattning  
Kommunfullmäktige i Lysekils kommun antog den 21 oktober 2020 Näringslivsstrategi 
2030. Beslutet innebar att arbetet med näringslivsstrategi 2030 skulle sättas i gång och 
att den skulle följas upp och återrapporteras från kommunstyrelsen till 
kommunfullmäktige. Denna rapport utgör den första uppföljningen av 
Näringslivsstrategi 2030.   

Syftet med näringslivsstrategin är att bidra till förverkligandet av Lysekils vision 2030 
som är direkt kopplad till Agenda 2030. Näringslivsstrategins övergripande mål är:  

Ett företagsklimat som bidrar till hållbar utveckling, ekonomisk, social och 
ekologisk, samt ökad företagsamhet och sysselsättning i hela Lysekils kommun.   

Strategin för nå målsättningen om ett hållbart företagsklimat är:   

Lysekils kommun ska tillsammans, och i nära dialog, med det lokala näringslivet 
skapa bästa möjliga förutsättningar att driva företag.  

Utgångspunkten för näringslivsstrategi 2030 är att allt som de kommunala 
verksamheterna, inklusive bolagen, gör samt på vilket sätt saker utförs påverkar 
medborgare, besökare och inte minst företagares syn på hur det är att leva, bo och 
verka i Lysekils kommun.   

Näringslivsstrategi 2030 pekar ut områden att arbeta med i syfte att stärka 
företagsklimatet. I rapporten återges arbete som skett inom respektive område under 
2021.  Några exempel: 

Attraktiv plats – Trygghetsarbetet har utvecklats genom medborgardialog och ny 
organisation, förebyggande arbete har stärkts genom enheten Ung utveckling, 
evenemangsutredning genomförd, fler grönområden har iordningställts, 
bostadsförsörjningsprogram färdigställt, gästhamnar och ställplatser utvecklats.  

Entreprenörskap, innovationer och affärsutveckling – Mötesplatser för företag, 
forskning och stödaktörer har utvecklats med fysiska och digitala 
plattformar. Pandemin har begränsat fysiska träffar med företag men digitala 
arrangemang har ersatt dessa i viss utsträckning. Reviderad policy och riktlinjer för 
inköp och upphandling.   

God företagsservice – Effektivisering av ärendehantering och etableringsservice, 
kontaktcenter ger ökad service, nya arbetssätt avseende prao, praktik och samverkan 
skola/näringsliv.  

Infrastruktur och kommunikationer – ÅVS genomförd på väg 161 samt beslut om 
medfinansiering avseende fast förbindelse över Gullmaren. Ökat antal 
miljöfordon. Utbyggnad av laddinfrastruktur vid arbetsplatser påbörjad. 
Bredbandssamordnare anlitad.  

Långsiktighet och tydlighet – Näringslivsråd med företagarföreningar och 
näringslivsutvecklare. Förstärkt samarbete mellan skola och näringsliv.  

Värdskap och bemötande – Utbildning i värdskap för medarbetare inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Flertalet indikatorer visar att steg tagits i rätt riktning men för att nå framgång kommer 
långsiktighet, fokusering och kraftsamling att krävas. Att på kommunövergripande nivå 
arbeta med och för attitydförändring, både internt och externt, samt kommunikation 
bedöms som avgörande för att nå ett förbättrat företagsklimat. 

I näringslivsstrategi 2030 identifieras ett antal insatser som är av större, långsiktig och 
övergripande karaktär. För att skapa bättre uppföljningsmöjligheter avser avdelningen 
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för hållbar utveckling att föra en fördjupad dialog med förvaltningarna kring hur de ser 
att insatserna kan definieras tydligare i förhoppning att nå ett bättre företagsklimat.  

Bakgrund  
Kommunfullmäktige i Lysekil antog den 21 oktober 2020 Näringslivsstrategi 2030. 
Förutom att beslutet innebar att arbetet med näringslivsstrategi 2030 skulle påbörjas 
fattades ett beslut om att näringslivsstrategin årligen skulle följas upp och 
återrapporteras från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Denna rapport är den 
första uppföljningen av Näringslivsstrategi 2030. 

Det är viktigt att poängtera att vid antagandet av strategin 2020 var de flesta 
verksamheter redan klara med sin verksamhetsplanering för 2021 vilket gav dem små 
möjligheter att lägga in såväl indikatorer som åtgärder i sin verksamhetsplan. Det är 
först inför 2022 som verksamheterna haft goda möjligheter att planera hur man ska 
bidra till ett förbättrat företagsklimat.  
 

Syfte  
Syftet med näringslivsstrategin är att bidra till förverkligandet av Lysekils vision 2030 
som är direkt kopplad till Agenda 2030. Näringslivsstrategins övergripande mål är:  

Ett företagsklimat som bidrar till hållbar utveckling, ekonomisk, social och 
ekologisk, samt ökad företagsamhet och sysselsättning i hela Lysekils kommun.   

Strategin för nå målsättningen om ett hållbart företagsklimat är:   

Lysekils kommun ska tillsammans, och i nära dialog, med det lokala näringslivet 
skapa bästa möjliga förutsättningar att driva företag.  

En bra kommunal basservice inom vård, skola och omsorg är en grundläggande 
förutsättning för att kunna arbeta med ett gott företagsklimat. Utgångspunkten för 
näringslivsstrategi 2030 är därför att allt som de kommunala verksamheterna, 
inklusive bolagen, gör samt på vilket sätt saker utförs påverkar medborgare, besökare 
och inte minst företagares syn på hur det är att leva, bo och verka i Lysekils kommun.   

Mot bakgrund av detta är det därför upp till varje förvaltning och bolag att identifiera 
hur man kan bidra till ett förbättrat företagsklimat och sätta relevanta mål samt följa 
upp dessa. I en lärande kommun är grunden att arbeta med ständiga förbättringar.   

Näringslivsstrategi 2030 identifierar relevanta områden att arbeta med i syfte att 
förbättra företagsklimatet. Områden har identifierats genom ett samarbete med 
Västsvenska Handelskammaren, dialog med lokala företag, förvaltningens utvärdering 
av tidigare näringslivsstrategi samt genom ett remissförfarande där lokala företag givits 
möjlighet att påverka denna näringslivsstrategi.   

Det är viktigt att Näringslivsstrategi 2030 bidrar till Agenda 2030. I strategin ges 
exempel på globala mål som åtgärder inom respektive område kan bidra till. 
Verksamheterna ska i sin planering bedöma hur planerade åtgärder har en positiv 
påverkan på Agenda 2030 samt bör ange vilket/vilka mål som påverkas.  
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Uppföljning av prioriterade områden  
I strategin angavs sex områden som identifierats som särskilt viktiga för ett gott 
företagsklimat. Områdena fastställdes genom arbetet som genomfördes tillsammans 
med Västsvenska Handelskammaren, de 100 företagsbesöken på 100 dagar samt 
förvaltningens analys av tidigare näringslivsstrategi. För varje område anges exempel 
på vilka av FN:s 17 globala mål för utveckling i Agenda 2030 som insatser inom 
området kan bidra till.  

  

• Upplevd trygghet  

• inkluderande, tillgängliga grönområden och offentliga mötesplatser  

• rikt kultur- och fritidsutbud  

• små och stora upplevelser året runt för människor i alla åldrar, med olika 
intressen i alla kommundelar  

• ett diversifierat bostadsutbud i hela Lysekils kommun  

• attraktiva gästhamnar.    

 

Indikator – SCB medborgarundersökning NRI (Nöjd Region Index)  

Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form. Frågorna i 
enkäten är nya och har verbaliserade skalsteg. Svaren redovisas i andelar (%) efter 
frågans olika svarsalternativ i stället för att analyseras med NKI-modellen. Detta 
betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med åren 
innan dess.  

  

Aktiviteter/åtgärder 2021  

• Alla förvaltningar har bidragit i trygghetsarbetet. Återrapportering av 
trygghetsarbetet sker löpande och redovisas av säkerhetsstrateg. För 
att säkerställa att trygghetsarbetet sker systematiskt och på både kort och lång 
sikt har ett operativt- och ett strategiskt trygghetsteam skapats.  

• Medborgardialog med fokus på trygghet har genomförts och tjänstepersoner 
från alla förvaltningar samt förtroendevalda har bidragit i arbetet.  
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• Flera grönområden och lekplatser har iordningsställts av samhällsbyggnads-
förvaltningen. Kungsgatan gjordes till gågata under 
sommaren. Rosviksgatan har anpassats för ökad trivsel och trygghet.  

• Som ett resultat av det intensifierade trygghetsarbetet startades en ny 
enhet inom utbildningsförvaltningen - Ung utveckling. Arbetet i den nya 
enheten bedrivas utifrån ett förhållningssätt som är inkluderande, kravställande 
och relationsskapande. Enheten ska  bidra till ett tydligare förebyggande arbete 
med barn- och unga.  

• Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med berörda förvaltningar 
genomfört en evenemangsutredning. Resultatet kommer att ligga till grund för 
ett nytt styrdokument ”program för evenemang”.  

• Bostadsförsörjningsprogram framtaget i samråd med förvaltningar och 
bolag. Programmet lägger en grund för att arbeta vidare med frågan om ett 
diversifierat bostadsutbud.  

• En omorganisation av hamnverksamheter har genomförts och ett digitalt 
bokningssystem infört för ökad tillgänglighet och service. Förbättrad service för 
husbilar.  
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• Mötesplatser för entreprenörer (Företagsarena)  

• stödaktörer och forskning (Innovationsarena/Kristineberg)  

• temafrukostar/luncher och dialogmöten med företagare, kommun, 
forskning/utbildning och övriga stödaktörer  

• effektiv upphandling.  

 

Indikator – SKR Insikt (upphandling)  

  

Aktiviteter/åtgärder 2021  

• Kommunstyrelseförvaltningen har slutfört projekt MUB2.0 där ett av 
målen var att stärka fysiska företagsarenor. Kompletterades med digital 
plattform foretagsarenor.se som drivs vidare av projektkommunerna i syfte 
att tillgängliggöra utbud för stöd och utveckling av företagen i norra 
Bohuslän.  

• Partnerskapet för den fysiska miljön vid Kristineberg har arbetat fram ett 
avtal som samtliga accepterat. Kommunstyrelseförvaltningen har deltagit 
och möjliggjort arbetet. Arbetet med att ta fram ett avtal för 
samverkansarenan, där målsättningen är att bli en nationell nod för blå 
hållbar utveckling, påbörjades 2021 och färdigställs 2022.   

• Samverkan mellan Kristineberg, hållbar utveckling och Campus Väst har 
stärkts och utvecklats, bland annat har diskussioner förts kring 
möjligheter/behov av nya spetsutbildningar på Campus Väst inom det 
maritima området.  

• Pandemin har begränsat möjligheterna till fysiska träffar, trots detta 
har några frukostmöten och andra dialoger genomförts tillsammans 
med bland annat Företagarna Lysekil, forskning, stödaktörer och inom 
projekt.   

• Policy och riktlinjer för inköp och upphandling har reviderats under året. 
Dialogmöte med företag och drop-in skett under hösten 2021.  
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• Kommunens representanter i Näringslivscentrums styrelse har medverkat 
på styrelsemötena under året.  

• Information  

• tillgänglighet  

• bemötande   

• kompetens  

• rättssäkerhet  

• effektivitet.  

 

Indikator – SKR Insikt (NKI total)  

  

Aktiviteter/åtgärder 2021  

• Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet 
med att effektivisera ärendehanteringen.   

• Ett nytt arbetssätt har påbörjats avseende företagsetableringar. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
och kommunstyrelseförvaltningen stämmer på ett tidigt stadium av 
ansvars- och rollfördelning. Förbättrad dialog genom bland annat 
Planverkstan och Lotsgruppsmöten.  

• Kontaktcenter har bidragit till en förbättrad tillgänglighet, bemötande och 
effektivitet.  

• Förändrat arbetssätt med utbildningsförvaltningen avseende PRAO, 
praktik, samverkan skola/näringsliv.   

• Samverkan mellan arbetslivsförvaltningen, 
kommunstyrelseförvaltningen och Arbetsförmedlingen stärkts i syfte 
att öka antal praktikplatser och företagsbesök.   
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• Ett förstudieprojekt har startats upp kring återbruksverksamhet där 
arbetlivsförvaltningen, Rambo och kommunstyrelseförvaltningen ingår. 
Målsättning är kommunfullmäktiges satsning på ett utökat återbruk 
ska stärka såväl den ekonomiska (skapa möjligheter för ny/utökad 
näringsverksamhet) som ekologiska och sociala hållbarhet.  

• Kompetensförsörjning/arbetspendling med närhet till kunder och 
leverantörer för företagen  

• effektiva och miljövänliga transporter  

• digital infrastruktur/fiberutbyggnad.  

Indikatorer – Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos (företag och 
organisationer i Lysekils kommun som upplever att brist på kompetent 
arbetskraft är ett hinder för att utveckla och expandera verksamheten, 
andel i procent). Post och telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning 
(tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel i procent).  

  

Lysekil  2018  2019  2020  

100 Mbit/s  73.69% (81%)  78.51% (84%)  80.08% (86%)  

  

Aktiviteter/åtgärder 2021  

• Kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelseförvaltningen har haft 
regelbundna möten med bland annat Trafikverket i syfte att stärka 
infrastrukturen till och från Lysekils kommun.  

o Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 161 slutförd. Nästa steg blir att 
upprätta en vägplan för sträckan Rotvik-Bäcken med en 2+1 standard 
100 km/h. Åtgärder planeras även för sträckan Bäcken-Skår.   

o ÅVS klar för väg 171 (Gläborg-Kungshamn). Lysekils kommun berörs 
från Gläborg till Hallinden. Inga beslut om igångsättning av om-
/utbyggnad i Lysekil men Trafikverket pekar på att satsningar på 
vägen i den del som ligger i Lysekils kommun har störst 
samhällsekonomisk nytta.    

o Trafiksäkerhetshöjande åtgärder (t ex siktförbättring) på väg 162 
kommer att påbörjas under 2022 efter inspel från Lysekil kommun 
om detta behov.  
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o Kommunstyrelsen har fattat beslut om att medfinansiera 
Företagarnas Leaderansökan för en ÅVS för en fast förbindelse 
över Gullmaren. Dialog pågår med region, kommunalförbund och 
Trafikverket.  

o Trafikverket skulle fattat ett beslut rörande Lysekilsbanan under 
hösten men trots påstötningar från Lysekils kommun om ett besked 
har inget beslut fattats av Trafikverkets styrelse.  

• Beslut om att Lysekils kommuns personfordon ska vara miljöfordon. En övergång 
till el/hybridbilar har påbörjats i syfte att nå målet att alla fordon ska vara 
fossilfria till 2030. Detta innebär också att en utbyggnad av laddinfrastruktur vid 
arbetsplatser måste ske och även detta arbete har påbörjats.   

• Bredbandssamordnare anlitad i syfte att stärka Lysekils kommuns möjligheter att 
nå nationella bredbandsmål och erbjuda medborgare och företag god digital 
infrastruktur.  
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• Mod och handlingskraft hos både politiker och tjänstepersoner  

• vårt ledarskap skapar en organisationskultur som lägger grunden för ett gott 
värdskap som ska prägla all intern och extern kommunikation  

• breda politiska överenskommelser  

• se platsutveckling som en kärnverksamhet  

• våga göra fel och lära – ta ansvar för lösningen  

• kontinuerlig uppföljning av påbörjade insatser  

• kreativ samverkan mellan skola och näringsliv.  

Indikatorer – SCB Medborgarundersökning NII (Nöjd Inflytande Index), Svenskt Näringslivs 
rankning (Sammanfattande omdöme)  
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Aktiviteter/åtgärder 2021  

• Ett näringslivsråd skapades 2020 där ordföranden från samtliga företagar- 
och samhällsföreningar tillsammans med kommunens 
näringslivsutvecklare haft löpande möten och utmaningar och möjligheter 
för näringslivet. 

• Två krögarmöten har genomförts under året med målsättningen att 
säkerställa och utvärdera samarbetet mellan kommunen, Polisen, 
Räddningstjänsten och näringsidkarna under högsäsong. 

• Förstärkt/utvecklat samarbete mellan gymnasiet och företagen via 
programråd och Teknikcollege Fyrbodal. Teknikdag på Gullmarsskolan 7-
9 i samarbete med gymnasiet och lokala företag.  

• Avdelningen för hållbar utveckling samordnade och bjöd in till medverkan i 
Svenskt Näringslivs dialogvecka om förbättrat företagsklimat. 
Uppslutningen får anses som icke godkänd. 

• För att skapa en ökad kännedom om vad som är på gång i Lysekils kommun 
och i regionen har elva nyhetsbrev skickats ut till näringsidkarna av 
kommunens näringslivsutvecklare. 
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• Ett kundorienterat och problemlösande förhållningssätt internt och externt   

• återkoppling och kommunikation av planerade och genomförda insatser.  

Indikator – SKR Insikt (bemötande, tillgänglighet)   

  

  

Aktiviteter/åtgärder 2021  

• Medarbetare på samhällsbyggnadsförvaltningen har genomgått en utbildning 
inom värdskap med målsättningen att nå en attitydförändring som generar ökat 
antal nöjda kunder. Ledningsgruppen genomgår ett ledarprogram ”Leda som 
värd”.   

• Ansträngningar har gjorts för att öka kommunikation till medborgare och 
företag från förvaltningarna. Trots fler inlägg i digitala kanaler, nyhetsbrev och 
på hemsidor upplever många företag att kommunikationen inte når dem eller 
inte är tillräcklig.  

• Socialförvaltningen har påbörjat ett förvaltningsövergripande arbete 
att informera om verksamheten på ett tydligt sätt och ha ett gott bemötande till 
allmänheten samt att tillse att tillgängligheten är god vad gäller svarstider.  
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Prioriterade större kommunövergripande insatser  
Större övergripande insatser för att förbättra företagsklimatet hanteras inom 
kommunstyrelseförvaltningen och i arbetet med kommunfullmäktiges 
utvecklingsområden. 
Utvecklingsområdenas styrgrupper ska i sitt arbete inom utvecklingsområdena också 
beakta hur dessa kan bidra till ett gott företagsklimat.  
 

• Få ungdomar intresserade av entreprenörskap och att ha en positiv inställning 
till företagande  
o Utbildnings- och kommunstyrelseförvaltningen har under året arbetat med 

Ung Drive som medfinansieras av Fyrbodals kommunalförbund.  
o Antal UF företag under 2021–22 uppgår till 13 stycken.  
o Medarbetare inom kommunstyrelseförvaltningen (HUT) agerar mentor åt 

UF-företag och medverkar i övergripande UF-aktiviteter  
  
• Ökad förståelse för varandras roller (företagarnas och tjänstepersonernas)  

o Personal från HUT har medverkat på NLCs styrelsemöten  
o Personal från HUT sammankallar Näringlivsrådet som består av 

ordförande för 6 företagar- och samhällsföreningar. Under 2021 har 
sex möten hållits.  

  
• Regelförenkling (internt och externt)  

o Policy och riktlinjer för inköp/upphandling är uppdaterade där ett av 
syftena är att förenkla för företag att kunna lämna anbud samt kriterier för 
hållbarhet har förtydligats. Dialogmöte har genomförts med 
tjänstepersoner och företag samt drop-in i kommunhuset vid två tillfällen.  

o Medverkan i regeringsuppdrag om regelförenkling för vattenbruk, dialog 
med Länsstyrelsen om behovet av regelförenkling och förhållningssätt i 
tillståndsärenden.  

  
• Samverkan med företag och fastighetsägare  

o Regelbundna lotsgruppsmöten (ca 10 st) har genomförts under året.  
o Kommunen har ett kontor på Företagsarena Lysekil.  
o En företagsfrukost har arrangerats under året tillsammans med Svenskt 

Näringsliv, tema ”Brott mot företag”. En företagarfrukost 
på Bro coworking, tema framtidens arbetsgivare.  

  
• God markberedskap för verksamheter med behov av närhet till vattnet  

o Kommunstyrelseförvaltningen (HUT) har genomfört en inventering och 
en behovsanalys av vattennära verksamhetsmark. Underlaget har 
överlämnats till samhällsbyggnadsförvaltningen som tar processen med att 
säkra vattennära verksamhetsmark vidare.  

  
• Stötta företag som vill ställa om och jobba mer hållbart; ekonomiskt, socialt och 

ekologiskt  
o Via projekt Hållbar besöksnäring i väst  
o Gick med i Glokala Sverige  
o Hållbarhetsvecka  
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• Gemensamma utvecklingsprojekt (kommun, företag och akademi)  
o Lysekils kommun har under 2021 drivit eller medverkat i ett flertal 

utvecklingsprojekt som bedöms ha en positiv inverkan på företagsklimatet: 
Spökfiskeprojektet, Ocean Data Factory, SCOOT- Swedish center for ocean 
observation technology, Samverkansplattform för biomarina näringar, 
Hållbar besöksnäring i väst, Hållbar kunskapsturism, CoBro samt Fenixz 

  
• Etableringsstrategi  

o Ett önskemål som framförts från såväl näringslivet och som 
förvaltningarna, insatsen är ej påbörjad.  

  
• Evenemangsstrategi  

o En utredning kring vilka och vilken typ av evenemang som genomförs i 
Lysekils kommun. Underlaget kommer under 2022 ligga till grund för 
framtagandet av en evenemangsstrategi.  

  
• Bostadsförsörjning  

o Bostadsförsörjningsprogram har tagits fram och antagits under året  
  
• Kompetensförsörjning (relevanta utbildningar, PRAO/praktik)  

o Arbetlivsförvaltningen, Arbetsförmedlingen och näringslivsutvecklare har 
haft sex möten under året i syfte att säkerställa att relevanta utbildningar 
kan tillhandahållas och för att möta utmaningar inom 
kompetensförsörjningsområdet.  

o Regelbundna möten mellan näringslivsutvecklare och studie- och 
yrkesvägledare på Gullmarskolan har hållits avseende PRAO och för att 
intressera ungdomar för Ung Drive som metod för att främja 
entreprenörskap. Mötena resulterade även i att en teknikdag för åk 9 
arrangerades under september månad tillsammans med lokala företag och 
Gullmarsgymnasiet i syfte att öka intresset för teknik- och 
industriutbildningar.   

o Kristineberg talks – om arter, mat och oljeförbränning till havs  
o Workshop med företagare inom marina livsmedel och 

undervattensteknologi  
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Analys/slutsats  
Attitydundersökningar som SCBs Medborgarundersökning och Svenskt Näringsliv 
ranking visar att såväl medborgare som näringsidkare upplever att det finns en klar 
förbättringspotential inom en rad områden, däribland företagsklimatet. Paradoxalt nog 
ger brukarundersökningar vid handen att de som haft kontakt med kommunen är 
betydligt mer nöjda, detta gäller även näringsidkare där man får konstatera att Lysekils 
kommun i t ex SKRs servicemätning Insikt får bra eller mycket bra resultat.   

Diskrepansen mellan upplevelsen av kommunal verksamhet och faktiskt betyg från de 
som haft kontakt med kommunen är svår att tolka men måste tas på allvar. Detta var 
ett av de avgörande skälen till att ta fram en ny näringslivsstrategi och att utforma den 
annorlunda från tidigare strategier. Den nya näringslivsstrategin bygger på att 
alla (förvaltningar, kommunala bolag, förtroendevalda och tjänstepersoner) behöver 
förstå att man har en påverkan på bilden av kommunal verksamhet och bidra på de sätt 
och inom de ramar man kan. Som sagts i inledningen av denna rapport hade 
förvaltningarna små möjligheter att planera in aktiviteter och åtgärder under 2021 för 
att bidra men som denna rapport visar har trots detta stora bidrag gjort för att 
förbättra företagsklimatet eller rättare sagt upplevelsen av företagsklimatet.  

Det är olyckligt att indikatorerna i SCBs medborgarunderökning förändrats då det gör 
det svårt att över tid följa utvecklingen. När det gäller området attraktiv plats får ändå 
konstateras att 91,7 % av de som svarat på undersökningen är positiva till platsen. 
Fokus har under året i stor utsträckning legat på att förstå och komma till rätta med 
den upplevda tryggheten. Lysekils får ett lågt betyg av både medborgare och företag när 
det gäller upplevd trygghet. Ett resultat som behöver tas på allvar samtidigt som 
Polisen anger att Lysekil inte sticker ut i statistiken utan snarare haft färre anmälda 
brott än tidigare år.   

Ett område som ofta lyfts av näringsidkarna är att kommunen behöver bli bättre på 
upphandlingar. En ny policy och nya riktlinjer är framtagna och glädjande nog 
visar den valda indikatorn för att mäta detta att Lysekils kommun förbättrat sig inom 
alla områden vad avser upphandlingar. Det är viktigt att alla verksamheter fortsätter att 
utveckla detta arbete då det leder till bättre möjligheter för näringslivet att ta del av 
offentliga upphandlingar.  

Indikatorn NKI total visar att de näringsidkare som har haft kontakt med kommunen 
inom något av de myndighetsområden som mäts ger kommunen ett högt betyg. Värt att 
notera är dock att NKI minskat till 74 mot föregående år då NKI uppgick till 79. Det 
finns därför anledning att göra nya kraftansträngningar inom detta område.   

En hel del insatser har gjorts inom området infrastruktur och kommunikationer. Det är 
dock ett område där uthållighet krävs då det är mycket långa processer. Att bibehålla 
en nära och tät dialog med Trafikverket, Fyrbodals kommunalförbund och Västra 
Götalandsregionen är framgångsfaktorer.  

Data från Arbetsförmedlingen stödjer företagens syn på att kompetensförsörjningen är 
en viktig fråga och visar att situationen förvärrats under året. Allt fler annonser ligger 
ute samtidigt som antalet sökande minskat. Även om detta är problematiskt finns en 
positiv bieffekt, arbetslösheten har minskat.   

När det gäller den digitala infrastrukturen får allt fler medborgare och företag tillgång 
till god internetuppkoppling men Lysekils kommun ligger fortsatt under rikssnittet. För 
att komma till rätta med detta har en bredbandssamordnare anlitats vars uppdrag är 
att ta fram en ny bredbandsstrategi där Lysekils kommun når de nationella målen. 
Tillgång till höga internethastigheter stärker företagens konkurrenskraft då alltmer 
arbete och verksamhet sker digitalt. 
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Området ”Långsiktighet och tydlighet” är det område som når sämst resultat enligt de 
valda indikatorerna. Det är ett område som lyftes fram under arbetet med Västsvenska 
Handelskammaren och även under de 100 företagsbesök som genomfördes på 100 
dagar. Det är ett komplext område då det måste få lov att finnas ett politiskt 
spelutrymme, det är inte alltid möjligt att nå breda överenskommelser även om detta 
enligt företagen efterfrågas. I de fall det är möjligt bör breda överenskommelser 
eftersträvas då det skapar tydligare ”spelregler” för företagen. Vidare är frågan komplex 
då det handlar om förändrade attityder och ett förlåtande klimat hos både 
tjänstepersoner och förtroendevalda. Att förändra attityder och skapa ett sådant klimat 
tar tid och kräver ett tydligt och modigt ledarskap. Utbildnings- och 
kommunikationsinsatser kan vara en väg framåt. Det är viktigt att närvaron av 
tjänstepersoner och förtroendevalda ökar vid dialogtillfällen och kunskapshöjande 
insatser under 2022.    

När det gäller kommunens tillgänglighet och bemötande är utfallet i paritet med de 
senaste åren. Det är dock tydligt att vissa verksamheter når ett bättre resultat år efter år 
varför det finns tillfällen till benchmarking och möjligheter lärande från de som lyckas 
bättre. Kommunens satsning på att ha en näringslivsutvecklare, som också agerar 
företagslots, uppskattas av näringsidkarna då det underlättar kontakten med 
kommunen. En stor del av näringslivsutvecklarens tid går just åt att agera företagslots. 

Flertalet indikatorer visar således på att steg tagits i rätt riktning men för att nå 
framgång kommer långsiktighet, fokusering och kraftsamling att krävas. Att på 
kommunövergripande nivå arbeta med och för attitydförändring, både internt och 
externt, samt kommunikation bedöms som avgörande för att nå ett förbättrat 
företagsklimat. 

I näringslivsstrategi 2030 identifieras ett antal insatser som är av större, långsiktig och 
övergripande karaktär. Det är glädjande att insatser redan påbörjats inom flertalet av 
dessa. För att skapa bättre uppföljningsmöjligheter avser avdelningen för hållbar 
utveckling att föra en fördjupad dialog med förvaltningarna kring hur de ser att 
insatserna kan definieras tydligare i förhoppning att nå ett bättre företagsklimat.      
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Avdelningen för hållbar utveckling 
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renee.daun@lysekil.se 
 
 

Remissvar Fyrbodals förslag till näringslivsstrategi 2030 

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbund tagit fram ett förslag på Näringslivsstrategi 2030. 
Under september har strategin granskats av relevanta nätverk och externa 
samarbetspartners som beretts möjlighet till inspel på strategin.  

Lysekils kommun har varit delaktiga i framtagandet av strategin, de synpunkter 
som lyfts från Lysekils kommun under processen har beaktats i stort. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att besvara remissen i enlighet med förvaltningens 
tjänsteskrivelse. 

Ärendet 

Fyrbodals kommunalförbund har tillsammans med ett urval av 
näringslivsutvecklare från medlemskommunerna tagit fram ett förslag på 
Näringslivsstrategi 2030. Under september har strategin granskats av relevanta 
nätverk och externa samarbetspartners som beretts möjlighet till inspel på 
strategin.  

Fyrbodals kommunalförbund har till ändamål att stärka medlemskommunernas 
intressen och att bidra till regional utveckling av Fyrbodalsregionen. Syftet ska vara 
att stärka delregionen och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. 
Dessutom ska kommunalförbundet vara kommunernas part i samverkan och dialog 
med Västra Götalandsregionen kring tillväxtfrågor. 

Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala 
självstyret. 

Förbundet ska särskilt verka inom följande områden; 

• Hållbar tillväxt och utveckling. 

• Verksamhetsstöd och intressebevakning. 

• Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom 
områdena tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd. 

• Ägaransvar för gemensamt ägda bolag och verksamheter. 
 
Inom området “hållbar tillväxt och utveckling” ställer omställningen till ett mer 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle krav på samverkan över flera 
nivåer och områden, initiativförmåga, kreativitet och uthållighet. Näringslivets 
förutsättningar till omställning och utveckling är centrala för att nå 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

Under innevarande programperiod samlar därför Fyrbodals kommunalförbund sitt 
näringslivsarbete i en gemensam Näringslivsstrategi 2030. 
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Förvaltningens synpunkter  

Lysekils kommun är en av de kommuner som varit med i arbetsgruppen för 
framtagandet av förslaget till strategi. 

Kapitel 1 inledning beskriver Fyrbodals uppdrag, vilka avgränsningar som gjorts vid 
framtagandet samt en bakgrund. Förvaltningen har inga synpunkter på detta 
kapitel då det i all väsentlighet är faktabaserat. 

Kapitel 2, Business region väst, beskriver programförklaring och attraktionskraft. 
Förvaltningen delar uppfattningen om att en namnändring är relevant och tydliggör 
uppdrag och syfte. Avseende attraktionskraft anser förvaltningen att avsnittet 
beskriver Fyrbodal som viktig logistisk knytpunkt mellan två växande 
storstadsregioner, Göteborg och Oslo, på ett tydligt sätt. Förvaltningen instämmer 
också med ställningstagandet att det är av avgörande betydelse att näringslivet 
präglas av utvecklingskraft för att vara fortsatt attraktivt. 

Kapitel 3 beskriver Fyrbodalsregionens styrkeområden. Fyra näringar har särskilt 
identifierats. De är bioekonomiska näringar, besöksnäring och handel, hållbar 
industri och framtidens mobilitet samt kulturella och kreativa näringar. I arbetet 
med att identifiera styrkeområden har förvaltningen bidragit till att valet har fallit 
på just dessa näringar då förvaltningen ser att dessa är relevanta för Lysekils 
kommun.  

I kapitel 4, utvecklingsnoder, fastställs att i takt med att ekonomin blir alltmer 
kunskapsbaserad och innovationsdriven, blir förmågan till utveckling och förnyelse 
central för företagens konkurrenskraft. Förvaltningen delar denna uppfattning och 
har länge arbetat utifrån denna tes vad avser utvecklingen av Kristinebergs center 
som nu anges som en av hela Fyrbodals utvecklingsnoder. 

Kapitel 5, utmaningar. Förvaltningen har varit delaktig i identifieringen av de 
utmaningar som beskrivs i strategin. Dessa utmaningar är lika relevanta på lokal 
som delregional nivå. Dock anser förvaltningen att sista meningen i kapitel 5.5 bör 
strykas och ersättas med ”av de kommuner i landet som har högst andel 
företagsledare äldre än 65 år återfinns några av Fyrbodals medlemskommuner.”  

I kapitel 6, strategiska vägval har två vägval identifierats som särskilt angelägna. Att 
stärka innovationskraften och bygga kompetens. Förvaltningen konstaterar att 
Fyrbodal är en heterogen delregion med olika förutsättningar, styrkor och 
svagheter. Genom att fokusera på de två angivna vägvalen blir strategin relevant för 
samtliga kommuner. 

Kapitel 7, strategiska mål. I inledningen av strategin står: ”Näringslivsstrategins 
genomförande är helt avhängigt av kommunernas och övriga aktörers insatser; 
deras kraftsamling och samverkan. Mandat och resurser ser olika ut, men ansvaret 
är gemensamt.” De strategiska målen och strategin i sin helhet innehåller drag av 
tillitsbaserad styrning. Detta förutsätter att respektive medlemskommun beaktar 
strategin i sin kommunala planering och sina verksamheter för att levandegöra 
strategin. Förvaltningen anser att detta bör förtydligas i detta avsnitt likt i 
inledningen av dokumentet.  

Kapitel 8, resurser. Förvaltningen har inga synpunkter då det är en redogörelse för 
hur finansiering, kompetens och kommunikation ser ut. 

Kapitel 9, uppföljning. Kapitlet beskriver hur uppföljning ska ske och förvaltningen 
har inga synpunkter på beskrivningen. 

http://www.lysekil.se/
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Avslutningsvis vill förvaltningen framföra att de synpunkter som lyfts från Lysekils 
kommun under processen har beaktats i stort. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Renée Daun  
Näringslivsutvecklare 

 

Bilaga 

Näringslivsstrategi 2030 Business Region Väst 

Beslutet skickas till  

Fyrbodals kommunalförbund 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Näringslivsstrategi 2030 
Business Region Väst (remissversion) 
 
 

1. Inledning 
Fyrbodals kommunalförbund bildades 2005 och är en sammanslutning av 14 kommuner i Dalsland, norra 
Bohuslän och Trestad. 
 
Förbundet är en offentlig organisation som regleras i kommunallagen och styrs av en politisk styrelse, 
Förbundsdirektionen, som består av representanter från de 14 medlemskommunerna. 
 
Förbundet har till ändamål att stärka medlemskommunernas intressen och att bidra till regional 
utveckling av Fyrbodalsregionen. Syftet är att stärka delregionen och samverka för utveckling och effektivt 
resursutnyttjande. Dessutom ska kommunalförbundet vara kommunernas part i samverkan och dialog 
med Västra Götalandsregionen kring tillväxtfrågor.  
 
Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala självstyret. Förbundet 
ska särskilt verka inom följande områden;  

– Hållbar tillväxt och utveckling. 
– Verksamhetsstöd och intressebevakning. 
– Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt och 

utveckling samt verksamhetsstöd.  
– Ägaransvar för gemensamt ägda bolag och verksamheter. 

 
Att arbeta strategiskt med hållbarhet är ett sätt att förbereda sig för framtiden. Det ställer stora krav på 
samverkan över flera nivåer och områden, initiativförmåga, kreativitet och uthållighet. Näringslivets 
förutsättningar till omställning och utveckling är centrala för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030.  
 
Under 2021–2030 års programperiod samlar Fyrbodals kommunalförbund därför näringslivsarbetet i en 
gemensam Näringslivsstrategi 2030.  
 
Näringslivsstrategins genomförande är helt avhängigt av kommunernas och övriga aktörers insatser; deras 
kraftsamling och samverkan. Mandat och resurser ser olika ut, men ansvaret är gemensamt. 
 

1.1.  Avgränsning 
Kommunalförbundets Verksamhetsplan visar hur hela förbundet är med och bidrar till omställningen 
enligt Agenda 2030 och de långsiktiga prioriteringarna som finns i Västra Götalandsregionens regionala 
utvecklingsstrategi, RUS2030, Klimat 2030 och Västra Götalandsregionens kulturplan 2020–2023.  
 
Områden som infrastruktur och fysisk planering, bostäder, energiförsörjning, arbetsmarknads- och 
utbildningsområdet, hälsa, miljö och klimat är avgörande förutsättningar för samhällets utveckling i stort 
liksom för ett starkt och attraktivt näringsliv.  
Strategier och handlingsplaner för dessa områden omhändertas dock i nationella, regionala och 
kommunala styrdokument liksom i kommunalförbundets Verksamhetsplan, Strukturbild Fyrbodal, 
Kompetensplattformsuppdraget, Regional infrastrukturplan, Nationell transportplan, 
Trafikförsörjningsprogrammet med flera och beskrivs i detta dokument utifrån utmaningarna inom det 
som kallas företagsklimat.  
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1.2.  Bakgrund 
Fyrbodals kommunalförbund har sedan bildandet 2005, bedrivit näringsliv- och tillväxtfrämjande arbete. 
Arbetet har fokuserats på att skapa nya arbetstillfällen genom att dels främja entreprenörskap och 
nyföretagande och genom att stärka företagens konkurrens- och innovationskraft. Dels genom att 
utveckla strukturer för att tillgodose företagens behov av rätt kompetens genom det 
kompetensplattformsuppdrag som näringsdepartementet gett Västra Götalandsregionen.  
 
Detaljer i förbundets uppdrag har förändrats och utvecklats över tid genom de olika programperiodernas 
genomförandeplaner.  
 
Under programperioden 2014–2020 implementerades det gemensamma företagsetableringskontoret 
Position Väst i förbundet. Genom Position Väst har också samverkan med Vara, Essunga och Grästorp 
utvecklats. Förbundsdirektionen antog i december 2018 en strategisk plan för Position Väst 2019–2024. 
 
Verksamheten Affärsdriven miljöutveckling fick ett tydligt politiskt uppdrag att verka inom områdena 
fossilfria transporter, marin och skoglig bioekonomi.  
 
Förbundets näringslivsutvecklare fick i uppdrag att utveckla samverkan mellan kommunernas 
näringslivsenheter och det näringslivsfrämjande systemet samt att initiera ett övergripande arbete med 
att förbättra företagsklimatet i Fyrbodal 
 
Under programperioden har de kulturella och kreativa näringarna fått en alltmer framträdande roll i och 
med framtagandet av rapporten Kreativa Kraftfält Fyrbodal. Ett gemensamt arbete för att stärka 
näringarna initierades i ett gemensamt nätverk bestående av kulturansvariga och näringslivsutvecklare. 
Ur nätverket har en arbetsgrupp bildats.   
 
Nätverket Fiskekommunerna har fått sin hemvist i förbundet vilket också har bidragit till en ökad 
medvetenhet kring de marina och maritima näringarna.  
Genom kommunalförbundets arena för samverkan har de olika professionsnätverken utvecklats och roller 
och uppdrag har förtydligats. Ett arbete som visade sig ovärderligt under pandemin, då snabb 
informationsspridning, samordning av resurser och kortare beslutsvägar var nödvändiga. 
 
Under förra programperioden har förbundet tillsammans med Västra Götalandsregionen och de övriga 
kommunalförbunden i regionen utvecklat processen för hantering och fördelning av de delregionala 
utvecklingsmedlen enligt den överenskommelse som upprättats mellan medlemskommunerna och Västra 
Götalandsregionen. Genom den nya överenskommelsen har förbundet möjlighet att medfinansiera 
projekt och verksamheter samt att tillsätta en näringslivsstrateg, en kompetensstrateg, en miljö- och 
klimatsstrateg, en kulturstrateg och en projekt- och finansieringsstrateg.  

 
2. BUSINESS REGION VÄST 
I Västra Götalandsregionen finns idag; Business Region Göteborg, Business Region Skaraborg och Business 
Region Borås. De har olika innehåll och olika organisation men gemensamt är att de, tillsammans med 
medlemskommunerna ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och en hållbar tillväxt och utveckling i 
delregionens och regionens näringsliv. 
 
Genom att samla förbundets näringslivsarbete under ett gemensamt namn, Business Region Väst, ökar 
tydligheten kring kommunalförbundets uppdrag såväl inom organisationen som gentemot externa 
intressentgrupper och över tid skapas ”en väg in” till delregionens näringslivsarbete. 
 

2.1. Programförklaring 
Business Region Väst är en del av Fyrbodals kommunalförbund och samlar förbundets nuvarande och 
framtida näringslivsarbete med målet att som stöd och i samverkan med medlemskommunerna arbeta 
långsiktigt för en hållbar och konkurrenskraftig näringslivsutveckling i delregionen Fyrbodal, genom att: 
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– förbättra förutsättningar för att utveckla ett konkurrenskraftigt och attraktivt näringsliv i samverkan 
med kommuner, regionen, näringslivsstödjande aktörer, myndigheter, kompetens- och 
utbildningsaktörer samt akademi, 

 
– bedriva och vidareutveckla en högkvalitativ företagsetableringsstödjande verksamhet för bolag och 

investerare som är intresserade av delregionen Fyrbodal, 
 
– finansiera omställning, utveckling och innovation inom ramen för styrkeområden och i samverkan 

med delregionala utvecklingsnoder. 
 
Strategin ska leda till att de strategiska målen i förbundets verksamhetsplan inom utvecklingsområdena 
“Näringsliv, kultur och attraktionskraft” samt “Utbildning och kompetensförsörjning” nås. Målen har 
också direkt koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS 2030, Regionala kulturstrategin, Klimat 2030 
och utvecklingsmålen i Agenda 2030. 
 

2.2. Attraktionskraft 
Fyrbodalregionens läge som granne till två växande storstadsregioner, Göteborg och Oslo, gör Fyrbodal till 
ett attraktivt område för personer och företag som söker storstadens fördelar, utan nackdelarna. 
Skandinaviens befolkningsmässiga tyngdpunkt ligger här, vilket ger ett gott strategiskt läge för företag och 
investerare som vill nå hela marknaden i Sverige, Norge och Danmark.  
 
Fyrbodal är beläget i en region som är en viktig logistisk knutpunkt med mycket logistisk aktivitet och 
stora godsflöden. Flera av kommunerna ligger i direkt eller nära anslutning till flygplats, hamnar, vägar 
och järnväg som är strategiskt utpekade på regional, nationell och EU-nivå. Att dessa är strategiskt 
angivna innebär bland annat att det finns incitament från flera instanser att tillsätta resurser för att 
fortsätta underhålla och utveckla infrastrukturen både nu och i framtiden. 
 
Här finns dessutom vacker natur, tillgång till både sött och salt vatten, berg och dalar, tätorter och 
landsbygder och ett brett kulturliv. Kort och gott – ett Sverige i miniatyr med plats för det goda livet. 
 
Näringslivet måste präglas av utvecklingskraft för att fortsatt vara attraktivt. Det skapar förutsättningar 
att attrahera och behålla den kompetens, det kapital och de verksamheter som krävs för att våra företag 
och samhällen ska blomstra. 
 
Basen i Fyrbodals näringslivsstruktur utgörs av små och stora företag, många av dem världsledande inom 
sina branscher och ett starkt innovationssystem med högskola, universitet och utvecklingskluster i nära 
samverkan.  
 
Med utgångspunkt i våra resursbaser och styrkeområden utgör Fyrbodalregionens näringsliv en viktig 
drivkraft för utvecklingen av en hållbar, cirkulär och biobaserad ekonomi.  
De konkurrenskraftiga innovativa miljöerna, utvecklingsnoder, behöver goda förutsättningar för 
utveckling och samverkan, lokalt, delregionalt, regionalt och globalt.  
 
3. STYRKEOMRÅDEN 
Näringslivet i Fyrbodalsregionen består till största del av så kallade mikroföretag med färre än tio 
anställda och tillsammans med småföretag (10–49 anställda) utgör de 99,9 procent av alla företag. Flest 
företagare finns inom de bioekonomiska näringarna. 
 
Antalet stora företag med fler än 250 anställda utgör visserligen bara en promille av alla företag, men de 
är en stark motor i näringslivet och står för nära 40 procent av den totala omsättningen och 
förädlingsvärdet i delregionen. Dessutom är drygt en tredjedel av alla anställda i näringslivet, anställda i 
ett stort företag. Flest stora företag i Fyrbodal finns inom tillverkande industri. De har ofta utländska 
ägare och verkar alla på en hårt konkurrensutsatt marknad, vilket innebär både risker och möjligheter. 
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Att identifiera och prioritera områden med potential för internationell konkurrenskraft och hållbar 
utveckling, så kallad smart specialisering, har en central roll i EU:s regionalpolitik och är en grund för 
satsningar inom EU:s regionalfondsprogram. Flera av Fyrbodalregionens styrkeområden återfinns som 
utpekade områden i Västra Götalandsregionens Smart Specialiseringsstrategi och Regionala 
Utvecklingsstrategi, RUS 2030. 
 

3.1. Bioekonomiska näringar 
Till de bioekonomiska näringarna räknas jordbruk, skogsbruk, fiskerinäring och jakt samt verksamheter 
som knyter an som till exempel livsmedelsproduktion, förädling och byggnation av träråvara, bioenergi, 
turism och design. Hit räknas även de maritima näringarna och verksamheter som knyter an till havet och 
Vänern som till exempel hamnverksamhet, båtbyggeri, energi, biomarina och marina livsmedel, 
vattenbruk och marin turism. 
 
Delregionen har en lång historia inom de bioekonomiska näringarna och mycket av den gemensamma 
identiteten härstammar från dessa näringar. Både den långa kustlinjen mot Västerhavet och den mot 
innanhavet och sötvattenreserven Vänern, utgör styrkor för delregionen att fortsätta ta tillvara. Genom 
den breda kunskapen och långa erfarenheten inom de bioekonomiska näringarna har Fyrbodal ett starkt 
utgångsläge i omställningen till en mer biologiskt hållbar och cirkulär framtid. 
 

3.2. Besöksnäring och handel 
Besöksnäringen är ett samlingsbegrepp som består av olika branscher inom till exempel handel-, flyg-, 
hotell-, och resebranscherna och mötesindustrin som är riktade till och konsumeras av människor när de 
reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning. 
 
I Fyrbodal är både besöksnäringen och handeln viktiga branscher på flera sätt. Här finns de viktiga 
instegsjobben för den unga arbetskraften, här skapas attraktionskraft till vårt område och här skapas en 
stor del av skatteintäkterna.  
 
Gränshandeln längs norska gränsen är betydande och omsätter drygt nio miljarder kronor per år. 
E-handeln har tagit stora kliv framåt på kort tid och ställer krav på hållbara logistiklösningar med både 
fossilfria transporter och effektiv lagerhållning. 
 

3.3. Hållbar industri och framtidens mobilitet 
Innovativ industri rymmer såväl produktion, nya material, resurseffektiv process- och produktutveckling, 
och industrinära tjänster som digitalisering, energiförsörjning och cirkulära affärsmodeller. 
 
Framtidens mobilitet samlar styrkan i fordons-, flyg- och rymdindustrin. Här inkluderas både person- och 
godstransporter samt logistik, elektrifiering och ökad tillgång till nya typer av tjänster. 
 
Flera stora branscher inom industrin finns representerade i Fyrbodalsregionen. Här finns världsledande 
företag med spetsteknologier, tillsammans med akademi och andra utvecklingsaktörer är de motorer för 
forskning och utveckling i delregionens utvecklingsmiljöer. 
 

3.4. Kulturella och kreativa näringar 
Inbegriper områden som till exempel arkitektur, audiovisuellt (dataspel, film, tv och radio), bild och form, 
kulturarv, litteratur och press (bibliotek, litteratur och press), litterärt och konstnärligt skapande, mode, 
reklam och scenkonst.  
 
Förutom att vara viktiga näringar i sig själva och starkt bidra till delregionens attraktivitet pekar forskning 
ut konst och kultur som en tydlig drivkraft och grogrund för innovation genom sin förmåga att utmana 
gränser och bryta invanda mönster såväl som skapa mötesplatser över sociala och mentala gränser. 
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4. UTVECKLINGSNODER 
Innovation är ett område som under lång tid legat i fokus för svensk näringspolitik. I takt med att 
ekonomin blir alltmer kunskapsbaserad och innovationsdriven, blir förmågan till utveckling och förnyelse 
central för företagens konkurrenskraft.  
 
Kunskapen kring vad som påverkar innovationer hos företag på landsbygderna är dock begränsad 
eftersom studier inom detta område i hög grad har fokuserat på större företag och miljöer som finns i 
städer och storstadsregioner, vilka allmänt betraktas som ekonomins innovations- och tillväxtmotorer. 
 
Den befintliga innovationspolitiken, på nationell och regional nivå, riskerar att missa många av de behov 
och utmaningar som specifikt rör små företag och i synnerhet små företag i landsbygdskommuner. 
 
Mot denna bakgrund har kommunalförbundet låtit genomföra en innovationsundersökning i syfte att 
samla in information om innovationsbenägenheten i företag i de 14 medlemskommunerna. 
Undersökningen genomfördes i april 2020 och datainsamlingen skedde genom telefonintervjuer med 800 
företag i delregionen. 
 
Undersökningen visade bland annat att det visserligen finns en hög grad av innovation hos företagen i 
Fyrbodal men att den till största delen består i att företagen tar till sig innovationer och utvecklar sin 
verksamhet genom ”successiva förbättringar”. Få företag bidrar med innovationer som är nya utanför det 
egna företaget. När det gäller samverkan är det få företag som samverkar med forskningsmiljöer men 
desto fler som samverkar med andra företag i samma branscher att dessa kan vara såväl leverantörer 
eller kunder som konkurrenter.  
 
Med den ökande konkurrensen och komplexiteten ökar också behovet av att fler företag är med och 
bidrar till innovationer som gör att hållbarhetsmålen i Agenda 2030 nås. 
 
Inom delregionen har ett antal platser identifierats där det över tid utvecklats en nära samverkan mellan 
forskning, akademi, näringsliv och offentlig sektor, där verksamheten bygger på delregionens 
styrkeområden och det finns en uttalad ambition att vara en nod och mötesplats för innovation, forskning 
och utveckling. 
 
Flera av dessa utvecklingsnoder är redan idag starka magneter som bidrar till det befintliga näringslivets 
utveckling och skapar en ”god jordmån” för innovation. Några är dessutom attraktiva för nya 
företagsetableringar och investeringar inom respektive styrkeområde, medan andra har potential att bli 
det.  
 
Strömstad och Uddevalla är exempel på kommuner där samarbete mellan kommun, näringsliv och 
akademi har inletts med syfte att stärka en nodutveckling inom ett identifierat styrkeområde. 
 

4.1. Gröna Klustret Nuntorp 
Gröna Klustret Nuntorp bildades 2018 och är en klustermiljö som ger förutsättningar för forskning, 
utbildning och överföring av kunskap för att bidra till utveckling i Fyrbodals kommuner inom de gröna 
näringarna och näraliggande branscher. Målsättningen är bland annat att utveckla en plattform för 
skogliga frågor. Gröna Klustret finns i Brålanda, Vänersborgs kommun. 
 

4.2. Innovatum Science Park 
Innovatum Science Park med PTC som test och demomiljö har uppdraget att skapa ett långsiktigt 
konkurrenskraftigt regionalt näringsliv genom fokuserade satsningar på framtidsinriktade, hållbara och 
storskaligt genomförda lösningar med industriell teknik som bas.  
I Innovatumgruppen ingår även Energikontor Väst, Wargön Innovation, Innovatum Science Center och 
Saab Car Museum, som alla verkar för att bidra till ökad hållbarhet och utveckling i Västsverige. 
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Innovatum Science Park har sitt huvudkontor i Trollhättan och finns representerat på flera platser i 
delregionen. 

4.3. Kristineberg Center 
Forsknings- och innovationsmiljön Kristineberg Center drivs av Göteborgs Universitet, Chalmers, KTH, IVL 
Svenska miljöinstitutet, RISE Research Institutes of Sweden, Innovatum Science Park och Lysekils kommun 
med nära koppling till det västsvenska Maritima klustret. 
Kristineberg identifierar strategisk forskning och innovationer med målsättningen att skapa en hållbar blå 
tillväxt som samtidigt bidrar till att uppnå de miljökvalitetsmål och globala mål som berör havet. 
Genom partnerskap med bland andra Tjärnö Marina Laboratorium erbjuder Kristineberg Center 
avancerad marin infrastruktur, testbäddar och demomiljöer såväl som en mötesplats för forskning, 
innovation och företagsutveckling. 
Kristineberg Center finns i Fiskebäckskil, Lysekils kommun. 
 

4.4. Mötesplats Steneby 
Mötesplats Steneby arbetar med kulturdriven samhällsutveckling för att det ska vara möjligt att bo och 
arbeta på landsbygden. Noden stödjer idéer, samarbeten och företagande som är kopplad till konst, 
design och hantverk med särskilt fokus på trä, metall och textil.  
Mötesplats Steneby är en del av GU Ventures, Göteborgs universitets holdingbolag, med uppdrag från 
Västra Götalandsregionen som hjälper konstskapare att bygga upp ett robust kulturlandskap i Dalsland.  
Mötesplats Steneby har ett nära samarbete med bland andra Not Quite i Fengersfors, Åmåls kommun. 
Mötesplats Steneby finns i Dals Långed i Bengtsfors kommun.  
 

4.5. Sotenäs Symbioscentrum 
Sotenäs Symbioscentrum arbetar med cirkulär ekonomi genom industriell och social symbios, med havet 
som utgångspunkt. 
Sotenäs Symbioscentrum är en utvecklingsplattform och verkar som mötesplats för företag, akademi, 
skola och offentlig sektor. Målsättningen är att sammanföra människor för att skapa innovation, 
företagande, utbildning och sysselsättning.  
Sotenäs Symbioscentrum är placerat i Kungshamn, Sotenäs kommun. 
 

4.6. Wargön Innovation 
Wargön Innovation har som mål och uppdrag att möjliggöra produktion av framtidens hållbara 
material inom biomaterial och textil och är en etablerad del av det svenska innovationssystemet.  
Wargön Innovation är en innovationsmiljö som drar nytta av det starka industriella kunnandet i regionen 
för att bland annat möta textilindustrins utmaningar och lotsar nya materialinnovationer vidare i parallell 
affärs- och teknikutveckling. Målet är att göra resan från laboratoriets idé- och gramskala till 
marknadsfärdiga produkter. 
Wargön Innovation är en del av Innovatum Science Park. Wargön Innovation finns i Vargön, Vänersborgs 
kommun. 
 
5. UTMANINGAR 
Då och då i världshistorien inträffar sällsynta och oförutsägbara händelser med omvälvande konsekvenser 
och de upplevs som en blixt från klar himmel. Inte sällan är de resultatet av en ny teknisk landvinning. 
Gemensamt är att de i efterhand ofta markerar slutet på en epok och början på en annan.  
 
Coronapandemin kanske mer kan liknas vid en tidsaccelerator som rekordsnabbt förflyttat individer, 
företag och myndigheter minst tio år framåt i tiden, både när det gäller att omvärdera vårt sätt att leva, 
arbeta, resa och konsumera och att på allvar anamma den teknik som redan finns tillgänglig. 
 
Med utgångspunkt i den kunskap som finns brukar fem megatrender pekas ut som har och får betydelse 
för såväl samhälls- som näringslivsutveckling; 
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Demografi – åldrande befolkning och urbanisering 
Teknologi – digitalisering, automatisering, sammanflätade system 
Ekonomi – globalisering och ett ökande ömsesidigt beroende mellan platser 
Miljö – tilltagande resursbrist och klimatförändringar. 
Värderingar – ökad polarisering 
 
I Näringslivsstrategi 2030 beskrivs några av de utmaningar som följer på dessa megatrender och vilka 
konsekvenser de får för näringslivet i Fyrbodalsregionen. Hur de långsiktigt påverkas av Coronapandemin 
kommer tiden att utvisa.  
 

5.1. Kompetensförsörjning och utbildning 
En väl fungerande kompetensförsörjning är avgörande för näringslivets konkurrenskraft. 
Oavsett bransch och storlek på företaget är det en stor utmaning att hitta rätt person till rätt plats. Om 
företagen ska kunna förbättra sin verksamhet och utveckla sina produkter och tjänster krävs tillgång till 
rätt medarbetare. Det är helt enkelt avgörande att företagens kompetensförsörjning fungerar på ett bra 
sätt. 
 
En viktig del handlar om utbildningssystemets kvalitet, relevans och förmåga att motivera och rusta elever 
och studenter att fullfölja sina studier, vilket är avgörande för att sedan kunna bygga på sina kunskaper 
ytterligare. Inte minst viktigt för framtida konkurrenskraftiga företag är skolans satsningar genom hela 
utbildningssystemet när det gäller entreprenöriella – och intraprenöriella – kompetenser, det vill säga 
förmågan att praktiskt omsätta idéer och teoretiska kunskaper i handling. 
 
Dagens arbetsmarknad skiljer sig mycket ifrån hur den såg ut för 20–30 år sedan. Idag är kontinuerlig 
kompetensutveckling genom hela yrkeslivet en förutsättning för att hålla sig ajour med arbetsmarknaden 
och för att verksamheter ska kunna vara konkurrenskraftiga. Det handlar både om att tillvara kompetens 
genom validering i samverkan med arbetslivet och att skapa möjligheter att kunna röra sig mellan olika 
utbildningsnivåer, exempelvis högskola och yrkeshögskola. Viktigt är också att differentiera begreppet 
kompetensförsörjning till att även omfatta lärande som sker i arbetet och att på olika sätt knyta 
spetskompetenser till sin verksamhet. Livslångt lärande är en central del i arbetslivet, såväl för individens 
egen utveckling och konkurrenskraft på arbetsmarknaden, som för företagens förmåga att konkurrera på 
en global marknad. 
 
En fortsatt utveckling med bristande matchning mellan utbud och efterfrågad kompetens kan få effekten 
att företag flyttar sin verksamhet eller inte väljer att etablera sig eller investera i Fyrbodalsregionen. 
 

5.2. Företagsklimat 
Ett livskraftigt näringsliv lägger grunden för skatteintäkter och är avgörande för att skapa attraktiva och 
hållbara kommuner och regioner. 
Åtta av tio företagare har någon gång kontakt med kommunen. Rätt kunskap och bemötande bidrar till 
ett bra företagsklimat. Men det handlar också om tillgången till lokaler, mark för expansion, 
energiförsörjning, infrastruktur och inte minst kompetensförsörjning. 
 
Lika viktig är tillgången till attraktiva bostäder, fungerande kollektivtrafik, bra skolor, samhällsservice, 
möjlighet till en rik fritid och upplevd trygghet. 
 
Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR:s, servicemätning Insikt som mäter hur nöjda företagen som 
haft kontakt med kommunen är med hur deras ärende hanterats, har en majoritet av kommunerna i 
Fyrbodal förbättrat sig mellan åren 2018 och 2020. Åtta av de kommuner som genomför mätningen har 
högre index, det vill säga högre kundnöjdhet, än genomsnittet för Sveriges kommuner. 
 
Mätningen omfattar myndighetsområdena; brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, 
livsmedelskontroll och serveringstillstånd. 
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Medan Insikt mäter kommunernas servicegrad, mäter Svenskt Näringsliv årligen attityden till företagande 
hos kommunerna, Företagsklimat. Enligt mätningen 2021 låg endast tre av delregionens 14 kommuner 
bland de 100 bästa kommunerna i landet, medan sju återfanns i bottenskiktet, plats 227 till 283 av 290 
kommuner. 
 
En konstant låg rankning i företagsklimatmätningar kan få konsekvenser att företag inte väljer att 
investera eller etablera sig i delregionen. 
 

5.3.  Hållbar industri och framtidens mobilitet 
Industrin står inför ett avgörande paradigmskifte i form av den fjärde industrirevolutionen eller Industri 
4.0 som den också kallas. Målet är att nå den smarta fabriken, som med uppkopplade produkter och 
system som hanterar informationen styr sig själv i syfte att minska ledtider och omställningar samtidigt 
som man ökar flexibiliteten och förädlingsgraden. Förändringen går mycket snabbt och företagens 
förmåga till att ställa om är avgörande för att bibehålla sin konkurrenskraft. 
 
Teknik med koppling till Industri 4.0, såsom Internet of things, Artificiell intelligens och Machine learning, 
Big data, Cyber security, etcetera är också i hög grad tillämpliga i det övriga samhället, exempelvis inom 
sjukvård och fintech. 
 
Fyrbodalregionens läge mitt emellan Oslo och Göteborg skapar goda förutsättningar och gör området 
attraktivt för många olika typer av etableringar, inte minst logistiketableringar och industriell verksamhet, 
men det skapar också utmaningar i form av många tunga transporter genom vår region liksom 
mobiliteten över EU:s yttre gräns för såväl persontrafik som godstrafik.  
 
Just godstransporter är en av nyckelfaktorerna i den gröna omställningen. För att Fyrbodal ska kunna 
möta den omställningen och fortsatt vara konkurrenskraftig som logistikregion måste samverkan mellan 
näringslivet, myndigheter och forskning stärkas. Coronapandemin har tydligt visat på behovet av att 
långsiktigt säkra mobiliteten i Norden över landsgränserna. 
 
Människor vill gärna ha stadens tillgänglighet och landsbygdens lugn med närhet till naturen. I områdena 
utanför tätorterna finns stora utmaningar kopplade till detta, såsom kollektivtrafik, närhet till 
infrastruktur och utbudet av fritidssysselsättning. I spåren av Corona har det blivit tydligt vilka möjligheter 
som finns med en mer digitaliserad arbets-/studieplats.  
Samtidigt som digitaliseringen skapar nya möjligheter och ökar tillgängligheten inte minst för 
landsbygderna riskerar centrumkärnorna att stå med fler tomma lokaler, ökad otrygghet och minskad 
attraktivitet.  
 
Genom ökade möjligheter att arbeta på distans kan företag på ett enklare och mer hållbart sätt knyta 
expertkompetens till sig som inte nödvändigtvis finns på den aktuella orten. Studenter kan ha anställning 
kopplat till studier, samt genomföra projekt- och examensarbeten på företag och verksamheter i hela 
Fyrbodal. 
 
Utveckling innebär att krav på robust el- och dataförsörjning som är grundläggande för att flera 
samhällskritiska funktioner ska fungera ökar. Det gäller även för näringslivet och behöver prioriteras lika 
högt som annan infrastruktur. Fiber- och mobilnätet behöver byggas ut för att öka graden av jämlikhet 
och tillgänglighet inom hela Fyrbodalsregionen.  
 

5.4. Ökande konkurrens och hållbar omställning 
Förändringstakten i samhället ökar och ställer stora krav på alla företags innovationsförmåga och snabba 
rörlighet. Samverkan och kunskapsöverföring blir därför allt viktigare när traditionella branscher och 
produkter och tjänster vävs samman på nya sätt. Vilket ställer nya krav på näringslivets utveckling. 
Att agera hållbart ur samtliga dimensioner socialt, ekologiskt och ekonomiskt bedöms bli avgörande för 
företag som vill gå starka ur samhällsförändringar. 
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Fyrbodals näringslivsstruktur med både spets och bredd ger goda förutsättningar att möta utmaningarna 
och den ökande konkurrensen. Det kräver dock dels att kunskapsinnehållet i det som produceras ökar, 
det vill säga att vidareförädlingen av våra basresurser i högre utsträckning behöver ske lokalt. Dels att 
mottagarkapaciteten i näringslivet ökar, det vill säga företagens förmåga att ta till sig och implementera 
nya tekniska lösningar, processer och kompetenser. 
 
För att nå klimatmålen krävs omfattande investeringar i ny teknik som ofta inte är kommersialiserad.  
Industrin har en viktig roll att spela inte bara genom att minska sina egna utsläpp utan också genom att till 
exempel framställa förnybara cirkulära produkter som kan ersätta fossila och därigenom bidra till en 
cirkulär och biobaserad ekonomi.  
Genom att utveckla klimatsmart teknik som kan bidra till mer cirkulära och fossilfria lösningar skapas 
konkurrensfördelar, sysselsättning och exportmöjligheter, samt nya samarbeten mellan aktörer för ny 
innovationskraft. 
 
Fyrbodalsregionen har en tydlig könsuppdelad branschstruktur, det finns också könsrelaterade skillnader i 
lönenivåer och det är mer utmanande för kvinnor och personer med utländsk bakgrund att starta och 
driva företag. Social hållbarhet skapas genom ett medvetet arbete för att minska könsuppdelningen och 
skapa ett inkluderande näringsliv. 
 

5.5.  Mångfald, jämställdhet och demografi 
Mångfald, kunskap och samverkan är tre grundläggande förutsättningar som tillsammans skapar en 
grogrund för innovations- och utvecklingskraft. Forskning visar att företag som i ledningen såväl som 
bland medarbetare drivs av människor med olika bakgrund, kompetenser och kön har både högre 
lönsamhet, är mer innovativa och överlever längre på marknaden.  
 
En mångfald av branscher, entreprenörer, företag, företagare och medarbetare bidrar till förnyelse, stärkt 
innovationsförmåga och ökad konkurrenskraft samtidigt som sårbarheten minskar vid 
konjunktursvängningar.  
 
Även om statistiken visar att fler kvinnor, liksom personer med utländsk bakgrund, är/blir företagare, så 
är valet av bransch fortfarande traditionellt. Båda grupperna är överrepresenterade inom olika 
servicebranscher. 
 
Den bristande mångfalden och jämställdheten får konsekvenser där till exempel personer med utländsk 
bakgrund i betydligt högre utsträckning lyfter fram svårigheten att få finansiering för att starta och 
utveckla företag. Uppföljningen av de företagsstöd som staten erbjuder via Almi visar också en tydlig 
trend. Endast en av tio som tar del av stöden är kvinnor. Samtidigt tar fler kvinnor än män del av 
inspirationsaktiviteter och rådgivningar som anordnas inom det näringslivsfrämjande systemet vilket visar 
på stor potential i målgruppen. 
 
Det är en viktig del av det ekonomiska kretsloppet att företag startas, byter ägare eller läggs ner. Men när 
fullt fungerande företag lägger ner på grund av uteblivet generations- eller ägarskifte är det ett slöseri 
som riskerar både värdefulla jobb och ekonomisk välfärd. 
 
I Sverige utgör företagare nio procent av alla sysselsatta i åldersgruppen 16–64 år och hela 42 procent i 
åldersgrupperna 65–74 år. Bland personer över 70 år som fortfarande är sysselsatta är majoriteten 
företagare, enligt SCB.  Av de kommuner i landet som har högst andel företagsledare äldre än 65 år ligger 
Bengtsfors på fjärde plats och Lysekil på nionde. 
 
6. STRATEGISKA VÄGVAL 
Ett starkt och brett näringsliv med många framgångsrika företag är en förutsättning för ett gott liv i hela 
Fyrbodal. Den ojämna geografin med trekärnigt befolkningscentra i söder och glesa landsbygder i norr 
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skapar stora utmaningar för delregionens förmåga att bidra till Västra Götalandsregionens långsiktiga 
prioriteringar;  
– Stärka innovationskraften 
– Bygga kompetens 
– Öka inkluderingen 
– Knyta samman Västra Götaland 
 
De fyra prioriteringarna hänger ihop och är förutsättningar för varandra. För att vara framgångsrika i 
arbetet att skapa ett starkt och brett näringsliv, behöver alla fyra adresseras även om näringslivsstrategin 
väljer att fokusera på två av dem. 
 

6.1.  Stärka innovationskraften 
– För ett konkurrenskraftigt näringsliv i framkant 
 

6.1.1. Arena för samverkan 
I flernivåstyret inom Västra Götalandsregionen har delregionerna en stark och avgörande roll. På 
strategisk nivå med representation i regionens Beredningen för hållbar utveckling, BHU, i 
utvecklingsarbetet, liksom på en mer operativ nivå där kommunerna får draghjälp med att utveckla de 
lokala förutsättningarna och det operativa arbetet i samarbete med andra, exempelvis i frågor som rör 
företagsklimat och trygghetsfrågor.  
 
Genom Business Region Västs nätverk och partnerskap utvecklas kontaktytor och skapas synlighet för 
deltagarna långt utanför den egna kommunen, delregionen och regionen.  
 
Fyrbodalsregionen utgör Västra Götalandsregionens yttre gräns mot EU. Sverige och Norge är varandras 
största handelspartners och Norge är även en viktig del av norra Bohusläns och Dalslands 
arbetsmarknadsområde.  
 

6.1.2. Cirkulära affärsmodeller och bioekonomi 
Produkter och tjänster som baseras på förnybar energi och råvaror från jord, skog och vatten är nyckeln 
till att bryta beroendet av olja och andra fossila resurser. Fyrbodalsregionen har genom sina resursbaser 
möjlighet att gå i täten. Det finns med andra ord goda möjligheter att utveckla och stärka cirkulär 
produktion och konsumtion som inte äventyrar den biologiska mångfalden. 
 
Innovationer behöver utvecklas, testas och skalas upp. Nya affärsmodeller med förändrade värdecykler 
ökar behovet av samverkan på både företagsnivå och systemnivå. Genom att några går före öppnas 
möjligheter för andra branscher och samhällssektorer att haka på och driva processen vidare.  
 

6.1.3. Företagsetableringsservice 
Företag som önskar etablera sig på en ny plats har ofta flera alternativ att välja mellan som uppfyller 
företagets kravlista. För att en kommun ska vara ett intressant alternativ krävs att företagets behov av 
relevant information, snabb service och bra bemötande tillgodoses. Det befintliga näringslivet, 
utbildningsystemet, relevant forskning och utveckling är viktiga parametrar i urvalsprocessen. 
Sekretessen är, liksom tiden ofta en viktig faktor, konkurrensen om att väljas är mycket hård.  
 
Utländska företagsinvesteringar är ofta komplexa och kan innebära att mycket kapital tillförs regionen 
liksom att många nya arbetstillfällen skapas eller att befintliga räddas kvar. Men konkurrensen mellan 
ägarnas enheter i olika länder i samband med till exempel konsolideringsinsatser kan innebära både hot 
och möjligheter för Fyrbodalsregionen.  
 
Business Region Västs företagsetableringsservice är Position Väst som i samverkan med kommunerna och 
näringslivsfrämjande aktörer och genom ett proaktivt och uppsökande arbete lyfter hela delregionens 
konkurrenskraft. Genom samverkan kan kompetens och offertberedskap byggas upp där kommunerna 
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drar nytta av varandras erfarenheter. Position Västs partnerskap med Business Sweden är mycket 
värdefullt för kommunerna inte minst när det gäller stora utländska investeringar. 
 

6.1.4. Projektplattform 
Samhället såväl som näringslivet står inför stora utmaningar. Genom projekt som form och arbetssätt 
skapas fokus, drivkraft och en testmiljö för nya lösningar, samtidigt som projekt ofta drivs i korta cykler 
och arbetet riskerar att ”rinna ut i sanden” när projektet avslutas. 
 
Business Region Västs projektplattform fungerar som en startmotor vars syfte är att inspirera och 
motivera näringsliv, akademi, organisationer samt utbildnings- och näringslivsfrämjande aktörer att skapa 
och driva projekt där gränser tänjs och nya innovativa lösningar på gamla och nya utmaningar testas för 
att kunna skalas upp. 
 
Plattformen är också en garant för att kunskapen som projekten bygger upp tas tillvara och 
implementeras i befintliga verksamheter såväl som i byggstenar för nya projekt och/eller verksamheter. 
Genom plattformen skapas en arena för samverkan och synergier mellan olika projekt och verksamheter 
kan tas tillvara. 
 
Genom uppväxling av delregionala utvecklingsmedel, så kallade DRUM, kan förstudier och projekt 
finansieras. 
 

6.2. Bygga kompetens 
– För bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande 
 

6.2.1. Kompetensplattform 
Kompetensförsörjning beskrivs som ett av företagens största hinder för tillväxt och omställning. Förmågan 
att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste utmaningen och är en strategisk 
fråga för alla organisationer oavsett bransch, storlek eller verksamhet. 
 
En väl fungerande kompetensförsörjning kännetecknas av en effektiv matchning av utbud och efterfrågan 
av kompetens. 
 
Kompetensplattform är ett verktyg för att möta behovet av bättre matchning i näringsliv och offentlig 
sektor. Det övergripande syftet med kompetensplattformarna är att få en bättre kunskap om 
kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt samt att samordna aktörer på regional och delregional 
nivå med ansvar inom kompetensförsörjning. 
 
I arbetet ingår bland annat att bidra till en ökad samverkan kring kompetensförsörjning. Det vill säga, 
verka för att matcha utbud och efterfrågan på arbetskraft, med helhetssyn på hela systemet kring 
kompetensförsörjningen, inklusive alla aktörer. 
 
Kompetensråd Fyrbodal, som består av representanter från näringslivet, akademi, utbildningsaktörer, 
näringslivsfrämjande aktörer och offentlig sektor, utgör tillsammans med branschspecifika kompetensråd 
och Teknik College grunden i plattformen. 
 

7. STRATEGISKA MÅL 
Fyrbodals kommunalförbund har fem strategiska utvecklingsområden för perioden 2021–2023. Inom 
varje område finns strategiska mål som beskriver ett önskvärt läge för Fyrbodalsregionen på cirka tio års 
sikt. De strategiska målen ska ses som en inriktning för Fyrbodalsregionen som helhet som kan nås genom 
samverkan och gemensamma satsningar. 
 
Kopplat till varje strategiskt mål finns årliga handlingsplaner som beskriver de insatser som planeras för 
att nå de strategiska målen. 
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7.1. Näringsliv, kultur och attraktionskraft 

 
7.1.1. Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet  

Fyrbodalsregionen har ett gott företagsklimat som uppmuntrar till entreprenörskap och företagande, 
skapar fler arbetstillfällen, mer skatteintäkter och ett ökat välstånd. Näringslivet är differentierat och 
hållbart samt utgör en stark del av tillväxtregionen Västra Götaland och den svensk-norska gränsregionen. 
Genom ett nära samarbete mellan näringsliv och utbildningsanordnare finns det en god 
omställningskapacitet som i sin tur skapar förutsättningar för en god kompetensförsörjning och väl 
genomförda generationsväxlingar. Fyrbodalsregionen rymmer flera utvecklingsnoder med stark koppling 
till forskning och utveckling, och som driver på den delregionala utvecklingen.  
 

7.1.2. Innovation, styrkeområden och investeringsvilja  
Befintliga bolag väljer att expandera i Fyrbodalsregionen och allt fler svenska och utländska bolag väljer 
att etablera sig och investera här, via vårt gemensamma proaktiva företagsetableringsarbete. 
Förutsättningarna är mycket goda genom att företag och entreprenörer inom styrkeområdena industri 
och handel, besöksnäring, blå och gröna näringar, samt kreativa och kulturella näringar, skapar global 
konkurrenskraft i nära samverkan med akademi, institut, finansiärer och offentlig sektor. Här finns även 
grogrund för nya styrkeområden att växa fram. Företagen i Fyrbodalsregionen får ett gott stöd av 
innovationssystemet när det gäller samverkan, innovationer och utvecklandet av en cirkulär ekonomi. 
Innovationssystemet är robust, välkänt och en viktig del av det västsvenska innovationssystemet. De 
näringslivsfrämjande aktörernas roller är väl definierade och har en god samverkan med kunden i fokus.  
 

7.1.3. Kultur och attraktionskraft  
Fyrbodalsregionen har en stark attraktionskraft utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Här finns en stor en stor 
variation och en stark utveckling av platser och miljöer där människor kan bo, arbeta och studera. 
Kommunerna samverkar för att erbjuda boende och besökare tillgängliga och levande bibliotek samt ett 
aktivt kulturliv. Det finns goda förutsättningar för en meningsfull fritid, bland annat genom 
Fyrbodalregionens stora natur- och kulturarv och unika kulturmiljöer. Gestaltad livsmiljö och offentlig 
konst är en självklar del av samhällsplaneringen. 
 

7.2. Kompetensförsörjning och utbildning 
 

7.2.1. Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå 
Tillgången till arbetskraft med rätt kompetens är god i hela Fyrbodalsregionen. Människor som nyligen 
flyttat till Sverige är en resurs som tas tillvara. Vägledning och utbildning är behovsstyrda och leder till 
arbete efter avslutade studier för alla ungdomar. Utbildningsnivån i Fyrbodalsregionen ökar och allt fler 
söker till eftergymnasiala utbildningar. Vuxen- och yrkesutbildningar är väl utbyggda och möjliggör ett 
livslångt lärande.  
 

7.2.2. Samverkan och tillgänglighet  
Fyrbodalsregionen har starka utvecklingsnoder och en god samverkan mellan utbildningsanordnare och 
aktörer inom exempelvis arbetsliv, regional förvaltning samt forskning och innovation. Utbildningsutbudet 
håller hög kvalitet, är dimensionerat och tillgängliggjort utifrån arbetslivets och individens behov. 
Förbundet har utvecklade former för att stödja omställningen på arbetsmarknaden tillsammans med 
kommuner, region, stat och näringslivets parter.  
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7.2.3. Forskning och utveckling  

Forskning och utveckling (FoU) inom utbildningsområdet är etablerat och stöder kommunernas 
skolutveckling samt kompetensförsörjningen i Fyrbodal.  
 

7.2.4. Skolavhopp, resultat och jämlikhet  
Kommunerna i Fyrbodalsregionen har utvecklade metoder för ökad skolnärvaro och minskade skolavhopp 
så att alla ungdomar når grundläggande mål i grundskolan och gymnasiet. Studier är i minskad grad 
könsstereotypa. Alla har likvärdiga, jämlika och jämställda möjligheter till högre utbildning oavsett kön. 
 
8. RESURSER 

8.1.  Finansiering 
Årligen tillförs kommunalförbundet delregionala utvecklingsmedel, DRUM, från Västra Götalandsregionen 
under förutsättning att de växlas upp med motsvarande belopp av kommunala medel. Utöver DRUM 
tillförs förbundet medel från regionen för att finansiera förstudier och analyser. År 2021 uppgick DRUM 
till 21,5 miljoner kronor.  
 
Medlen används för att finansiera utvecklingsprojekt, verksamheter och strategiska funktioner inom 
delregionen. 
 
Genom DRUM kan Business Region Väst medfinansiera stora utvecklingsprojekt som finansieras via EU:s 
regionalfond och socialfond liksom andra finansiärer som till exempel Vinnova med flera. På så sätt växlas 
årligen de medel som avsätts från kommunerna och Västra Götalandsregionen upp.  
 

8.2.  Kompetens 
Business Region Västs medarbetare har lång erfarenhet från såväl det privata näringslivet som offentlig 
sektor och politiskt styrda organisationer. 
Samverkan är en integrerad del av verksamheten och genom nätverk och partners inom och utanför 
delregionen säkerställs tillgång till relevant specialistkompetens. 
Genom att arbeta tillsammans blir Business Region Väst en stark röst och en partner till Västra 
Götalandsregionen och andra offentliga aktörer. I alla samarbeten bidrar Business Region Väst med 
kunskap och kompetens. 

 
8.3.  Kommunikation 

Business Region är ett etablerat begrepp för regionalt och delregionalt plattformsarbete gentemot 
näringslivet och bidrar till att företag och andra aktörer inom näringslivsområdet förstår ”vem de pratar 
med”. 
 
Business Region Väst är ett nytt varumärke inom Fyrbodals kommunalförbund. Namnvalet följer andra 
varumärken inom delregionen som till exempel; Position Väst, Högskolan Väst, Almi Väst, Connect Väst, 
Radio Väst, Kunskapsförbundet Väst med flera.  
 
Genom Business Region Väst kan ”en väg in” skapas för alla intressentgrupper och en samlad 
kommunikation kring delregionens näringslivsarbete möjliggör större genomslag. 
 
Business Region Väst är en del av Fyrbodals kommunalförbund och ska följa de riktlinjer och 
kommunikationsstrategier som fastställts av förbundet.  
Kommunikationen ska vara trovärdig, relevant, sammanhållande och bidra till en ökad attraktivitet i hela 
delregionen.  
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9. UPPFÖLJNING 
Näringslivsstrategins genomförande och aktiviteter beskrivs i handlingsplaner som årligen upprättas och 
som är en del av kommunalförbundets Verksamhetsplan. 
 
Resultatuppföljning av genomförda insatser sker löpande och redovisas tertialvis till kommunalförbundets 
politiska ledning Förbundsdirektion, samt i förbundets årsredovisning. 
 
Näringslivsstrategi 2030 ska granskas i sin helhet och vid behov revideras, en gång per mandatperiod. 
 
Business Region Väst sammanställer årligen en uppföljning av de projekt och verksamheter som beviljats 
regionala projektmedel inom ramen för Näringslivsstrategi 2030, där lärdomar och effekter framgår. 
 
Business Region Väst sammanställer årligen en uppföljning av upplevd nytta, effektivitet och nöjdhet med 
de nätverk och samverkansavtal som drivs. 
./. 
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Avdelningen för hållbar utveckling 
Michael Johansson, 
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Remissvar på Nationell plan för Transportinfrastrukturen 
2022-2033 

Sammanfattning 

Trafikverket har tagit fram förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022-2033. Lysekils kommun har inga synpunkter på de prioriteringar och 
avvägningar som görs i förslaget. Lysekils kommun vill påminna om den process 
som pågår runt Lysekilsbanan där banans framtid är under utredning av 
Trafikverket. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelse beslutar att ta tjänsteskrivelsen som sin egen och översända den 
som remissvar på Trafikverkets plan för nationell transportinfrastruktur 2022-
2033. 

Ärendet 

Trafikverket har tagit fram förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022-2033. På uppdrag av regeringen har Trafikverket remitterat förslaget till 
berörda aktörer, däribland Lysekils kommun. 

Förvaltningens synpunkter  

Det är förvaltningens uppfattning att Trafikverket har tagit fram ett omfattande och 
väl genomarbetat förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. 
Till skillnad från förslag till regional plan för transportinfrastruktur, som Lysekil 
kommunstyrelse fattade beslut om att besvara 2021-12-01, berörs Lysekils kommun 
inte direkt av några satsningar i den nationella planen. Lysekils kommun har inga 
synpunkter på de prioriteringar och avvägningar som görs i förslaget till nationell 
plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.   

Med anledning av avsnittet ”Vi fortsätter att rusta, bygga ut och modernisera 
järnvägen” och att anslaget till järnvägar ökar med 25 % jämfört med planen för 
perioden 2018-2029 vill Lysekils kommun påminna om den process som pågår runt 
Lysekilsbanan. Just nu är Lysekilsbanans framtid under utredning av Trafikverket. 
Om Trafikverket beslutar om att järnvägen ska vara kvar kommer det behövas 
medel för en framtida upprustning. Likaså kommer det att behövas medel om 
beslut fattas om att avveckla den till sanering och avlägsnande av anläggningen. 

Lysekils kommun noterar att begreppet lånefinansiering omnämns i kapitel 7.4 
rörande stora industrifinansieringar i Norrbotten och i Västerbotten. 
Investeringsbehoven kopplade till infrastrukturutbyggnad är stora i hela landet och 
i kommande planer bör denna möjlighet utforskas i större grad i syfte att 
möjliggöra en god infrastruktur i hela landet.      

http://www.lysekil.se/
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Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Michael Johansson 
Avdelningschef Hållbar Utveckling 

Bilagor 

Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 – TRV 
2021/79143 

Beslutet skickas till  

i.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till 
i.transport.remissvar@regeringskansliet.se (Ange diarienummer I2021/02884 och 
remissinstansens namn (Lysekils kommun) i ämnesraden på e-postmeddelandet 
Fyrbodals kommunalförbund 
Kommunstyrelseförvaltningen 

http://www.lysekil.se/
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Datum 

2022-01-05 

Dnr 

LKS 2021-000532 
 
Avdelningen för hållbar utveckling 
Michael Johansson, 
michael.johansson@lysekil.se 
 
 

Yttrande över samrådshandlingen för detaljplan för Ulseröd 
1:29 m.fl. 

 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Ulseröd 
1:29 m.fl.  

Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheterna för bostadsexploatering på 
den största delen av Ulseröd 1:29 samt Ulseröd 1:27 och 1:56.  

Förvaltningens samlade bedömning är att planförslaget är förenligt med 
översiktsplanen och att detaljplanens intentioner bidrar till möjligheterna att nå 
visionen och de mål som antagits. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka yttrandet över samrådshandlingen för 
Ulseröd 1:29 m.fl. 

Ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Ulseröd 
1:29 m.fl.  

Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheterna för bostadsexploatering på 
den största delen av Ulseröd 1:29 samt Ulseröd 1:27 och 1:56.  

Förvaltningens synpunkter  

Kommunstyrelseförvaltningens granskning syftar till att bedöma om förslaget till 
detaljplan ligger i linje med antagna styrdokument och avsikterna i Lysekils 
kommuns vision. Att bedöma utredningar, för och nackdelar samt ställnings-
taganden i planen och planprocessen ingår inte i kommunstyrelseförvaltningens 
granskning. 

I den gällande översiktsplanens karta över användning av mark- och 
vattenområden inom Lysekil (ÖP 06) ligger planområdet inom område med 
förändrad mark- och vattenanvändning. Det aktuella området är markerat som 
lämpligt för tätortsutveckling med huvudsakligen bostäder. I 
rekommendationskartan ligger området inom ett R1 område, vilket innebär att 
marken är utpekad som utbyggnadsområde för tätort eller område med 
sammanhållen bebyggelse lämpligt för förtätning.  

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar vidare att berörda kommunala 
styrdokument i stor grad beaktats i förslaget inte minst i avsnitt 6 konsekvenser, 
där ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenser belysts.  
Kommunstyrelseförvaltningen hade gärna sett ett mer utvecklat resonemang kring 

http://www.lysekil.se/
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hur man tillvaratagit barnperspektivet även om man kortfattat redogör för lek och 
rekreationsområden.  

Förvaltningens samlade bedömning är att planförslaget är förenligt med 
översiktsplanen och att detaljplanens intentioner bidrar till möjligheterna att nå 
visionen och de mål som antagits. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Michael Johansson 
Avdelningschef hållbar utveckling 

 

Bilaga/bilagor 

https://lysekil.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-
detaljplaner/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/lysekil.html 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadsförvaltningen: planochbygg@lysekil.se (ange i ärenderaden att 
det gäller detaljplan för Ulseröd 1:29 med flera, diarienummer B 2020-553) 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 

http://www.lysekil.se/
https://lysekil.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/lysekil.html
https://lysekil.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/lysekil.html
mailto:planochbygg@lysekil.se
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Datum 

2022-01-19 

Dnr 

LKS 2021-000534 
 
Kommunstyrelseförvaltningen  
Karolina Samuelsson 
karolina.samuelsson@lysekil.se 
 
 

Genomlysning av Rambo AB 

Sammanfattning 

Lysekils kommun är tillsammans med Tanums, Munkedals och Sotenäs kommun 
ägare av renhållningsbolaget Rambo AB (Regional avfallsanläggning i mellersta 
Bohuslän Aktiebolag). Kommunerna äger 25 procent vardera av bolaget. Rambo AB 
sköter på kommunernas uppdrag insamling av hushållsavfall och driver dessutom 
en konkurrensutsatt affärsverksamhet genom insamlande av avfall från företag.  

Vid samråd med övriga ägare i Rambo AB under hösten 2021 har det framkommit 
ett behov av att göra en genomlysning av Rambo ABs verksamhet.  

Kommunstyrelseförvaltningen delar bedömningen att en genomlysning av Rambo 
AB kan ge värdefull kunskap för fortsatt utveckling av bolaget framåt. Parallellt bör 
ägarsamarbetet utvecklas för att skapa förutsättningar till god ägarstyrning framåt. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med övriga ägare i Rambo AB 
genomföra en genomlysning av bolaget och dess verksamhet.  

Lysekils kommuns andel av utredningskostnaderna får inte överstiga 100 000 kr 
och finansieras ur kommundirektörens utvecklingsmedel. 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiva till att förlänga uppsägningstiden 
fram till och med 2022-09-30.     

Ärendet 

Lysekils kommun är tillsammans med Tanums, Munkedals och Sotenäs kommun 
ägare av renhållningsbolaget Rambo AB (Regional avfallsanläggning i mellersta 
Bohuslän Aktiebolag). Kommunerna äger 25 procent vardera av bolaget. Rambo AB 
sköter på kommunernas uppdrag insamling av hushållsavfall och driver dessutom 
en konkurrensutsatt affärsverksamhet genom insamlande av avfall från företag. 
Enligt ägardirektivet är bolagets uppdrag att tillhandahålla avfalls-, återvinnings- 
och miljötjänster med hög kvalitet och leveranssäkerhet till bästa möjliga 
kombination av miljönytta och konkurrenskraftiga priser. 

Tanums kommun har under 2021 gjort en utredning om det egna ägandet i Rambo 
som bland annat belyser verksamhetsmässiga, organisatoriska och ekonomiska 
konsekvenser vid ett eventuellt utträde ur Rambo AB. 

Vid samråd med övriga ägare i Rambo AB under hösten 2021 har det framkommit 
ett behov av att göra en genomlysning av Rambo ABs verksamhet. I 
genomlysningen som ska göras av en extern aktör ska bland annat följande frågor 
belysas: 

 Organisationseffektivitet, där bland annat bolagets overheadkostnader ska 
analyseras 

 För- och nackdelar samt risker med att bolaget bedriver en 
konkurrensutsatt affärsverksamhet 

http://www.lysekil.se/
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Utredningen ska ske i nära samarbete med Rambo AB och resultera i en analys och 
förslag till utvecklingsinsatser för att förbättra bolagets förutsättningar framåt.  

Kostnaderna för utredningen finansieras av ägarna och fördelas lika mellan 
ägarkommunerna. Kostnaden för Lysekils kommun får inte överstiga 100 000 
kronor. Uppdraget ska genomföras under första kvartalet 2022.  

En eventuell uppsägning av avtalet kring samarbetet i Rambo AB måste enligt 
gällande skrivning ske före den 20 februari. För att möjliggöra att resultatet av 
utvärderingen först kan presenteras föreslås ägarkommunerna ställa sig bakom att 
uppsägningstiden förlängas fram till 2022-09-30. 

Förvaltningens synpunkter  

Kommunstyrelseförvaltningen delar bedömningen att en genomlysning av Rambo 
AB kan ge värdefull kunskap för fortsatt utveckling av bolaget framåt.  

Att vara fyra ägarkommuner ställer höga krav på gemensam dialog, planering och 
uppföljning tillsammans med bolaget. Ägarsamarbetet behöver utvecklas parallellt 
med utredningen för att skapa förutsättningar till god ägarstyrning framåt.  

Förvaltningen förordar att Lysekils kommuns andel av utredningskostnaderna 
finansieras ur kommundirektörens utvecklingsmedel. 

Förvaltningen bedömer också att en förlängning av uppsägningstiden för avtalet är 
relevant då genomlysningen av bolaget bör ligga till grund för ett eventuellt sådant 
beslut. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör  
 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Sotenäs kommun 
Munkedals kommun 
Tanums kommun 
Rambo AB 
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Datum 

2022-01-05 

Dnr 

LKS 2022-000033 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Karolina Samuelsson, 
karolina.samuelsson@lysekil.se 
 
 

Avfallsplan för Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Ärendet gäller uppdrag till Rambo AB att upprätta avfallsplan för Sotenäs kommun 
gemensamt med Munkedals, Lysekils och Tanums kommuner. 

Förslag till beslut  

 Kommunstyrelsen uppdrar åt RAMBO (Regional avfallsanläggning i 
mellersta Bohuslän AB) att ta fram en avfallsplan för Lysekils kommun. 
Förutsatt att de andra ägarkommunerna lämnar motsvarande uppdrag ska 
arbetet genomföras gemensamt med samtliga fyra ägarkommuner.  

 Kommunstyrelsen uppdrar åt RAMBO att senast den 1 april 2022 inkomma 
med förslag till projektplan och projektorganisation för framtagande av 
avfallsplanen och uppdrar åt kommundirektören att, efter samråd med de 
andra tre kommunernas kommundirektörer godkänna densamma.  

 Kommunstyrelsen ger uppdrag åt kommunstyrelseförvaltningen att 
säkerställa att framtagandet av avfallsplanen för Lysekils kommun sker i 
samarbete mellan kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnads-
förvaltningen samt också i dialog med Lysekilsbostäder AB och LEVA i 
Lysekil AB. 

 Avfallsplanen ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2023 
för beslut i kommunfullmäktige därefter. 

Ärendet 

Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner äger gemensamt bolaget 
Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 

Syftet med bolaget är att tillhandahålla en miljöriktig avfallshantering och moderna 
återvinnings- och miljötjänster. Bolaget ska bland annat samla in, omhänderta, 
transportera och behandla avfall samt driva annan därmed sammanhängande 
verksamhet. Bolaget ska tillhandahålla tjänsterna med hög kvalitet och 
leveranssäkerhet till bästa möjliga kombination av miljönytta och 
konkurrenskraftiga priser.  

För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska antas av 
kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och 
föreskrifter. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och 
om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet (15 kap 41 § 
miljöbalken). 

Arbetet med avfallsplanens mål bör inledas tidigt. I framtagandet ska hänsyn tas till 
behov av förändringar av avfallshanteringen som finns i kommunen, nationella 
miljökvalitetsmål och etappmål samt kommunens mål i andra strategiska planer. 
Utöver detta finns som inspiration FN:s hållbarhetsmål, EU:s avfallsmål och 
klimatmål samt regionala mål. 
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Genom avfallsplanens mål och åtgärder ges ett tydligt mandat och en politiskt 
förankrad färdriktning för utveckling och förbättring avseende avfallshanteringen. 
Utveckling och strategiskt arbete för förbättrad avfallshantering är viktigt ur 
miljösynpunkt, men också något som gynnar och förenklar för den enskilda 
invånaren i kommunen, verksamheter inom kommunen och för samhället i stort. 

Lysekils kommuns tidigare avfallsplan är från 2008 och har varit gemensam för 
Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner. Samtliga kommuner har behov av att 
revidera sin avfallsplan. 

Förvaltningens utredning 

Det huvudsakliga innehållet i en avfallsplan påverkar renhållningsverksamheten 
som bedrivs av RAMBO. Avfallsplanen har också tydlig koppling till andra 
kommunala frågor som till exempel ekonomi, fysisk planering, energi, miljötillsyn, 
infrastruktur och folkhälsa. Det är därför viktigt att avfallsplanenen sätts in i ett 
större sammanhang och att beslutet tas med utgångspunkt i tidigare antagna planer 
och beslut.  

För att säkerställa kvaliteten i arbetet och den framtida planen bedömer 
förvaltningen att kommunens arbete behöver göras i nära dialog mellan 
kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och också bolagen 
LEVA och Lysekilsbostäder. Sammanhållande för arbetet föreslås vara 
miljöstrategen inom kommunstyrelseförvaltningen. 

Förvaltningen gör bedömningen är att renhållningsbolaget RAMBO utifrån sitt 
uppdrag har stora möjligheter att på ett resurseffektivt sätt ansvara för att ta fram 
avfallsplaner för samtliga fyra ägarkommuner. Det är en fördel om de ingående 
kommunernas avfallsplaner är enhetliga i så stor utsträckning som möjligt. Det är 
dock avgörande att respektive kommuns förvaltningar aktivt medverkar i arbetet 
och bidrar med såväl kompetens som underlag. Tydliga kontaktpersoner och 
medverkande måste utses. 

Då arbetet att ta fram avfallsplanen är relativt omfattande och ska behandla många 
perspektiv och flera organisationer gör förvaltningen bedömningen att en 
projektstruktur är att föredra.  

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör  
 

Beslutet skickas till  

RAMBO AB 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Datum 

2022-01-05 

Dnr 

LKS 2021-000416 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Anna Elvheim 0523 – 61 32 19 
anna.elvheim@lysekil.se 
 
 

Intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister 
som kan förekomma i verksamheten.  

Kommunstyrelsen beslutade i december 2021 att granska följande 
processer/rutiner under 2022: 

 Rapportering av personuppgiftsincidenter 

 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

 Rutin för livscykelhantering av digitala verktyg (IT-avdelningen) 
 
Den interna kontrollplanen redovisar de granskningar som ska göras för att 
kontrollera att processer och rutiner efterlevs. Genomförd granskning utifrån 
planen återrapporteras till kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till intern kontrollplan 2022. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Anna Elvheim 
Kvalitetschef 

 

Bilaga 

Intern kontrollplan 2022 kommunstyrelsen 
Intern kontrollplan 2022 IT-avdelningen 

Beslutet skickas till  

Kvalitetschef  
HR-chef 
Administrativ chef 
IT-chef 
Kommens revisorer 
 

http://www.lysekil.se/
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Inledning 

Nämnder och bolagsstyrelser har ansvar för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Varje enskild nämnd och 

bolagsstyrelse ska årligen godkänna en intern kontrollplan. 

Resultat av utförd granskning och förslag till åtgärder ska rapporteras och beslutas i nämnd/bolagsstyrelse. Därefter ska rapportering även 

ske till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
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Risker som ska hanteras 

En riskanalys identifierar potentiella risker i verksamheten samt bedömer hur sannolika riskerna är och vilka konsekvenser riskerna skulle 

kunna få. 

Följande risker är prioriterade i årets interna kontrollplan. 
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Hög 

Medel 

Låg 

 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik  Allvarlig  

3 Möjlig  Kännbar  

2 Mindre sannolik  Lindrig  

1 Osannolik  Försumbar 
 

 

Hög Totalt: 2 

2 1 

2 
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Process/rutin   Risk Sannolikhet Konsekvens 

Rutin för rapportering av 
personuppgiftsincidenter 

1  Risk för människors friheter och rättigheter, ex. förlora 
kontrollen över sina uppgifter, rättigheterna inskränks 
(diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, skadlig 
ryktesspridning, finansiell förlust, brott mot sekretess 
eller tystnadsplikt). 

3. Möjlig 4. Allvarlig 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2  Risk för att personalens arbetsmiljö påverkas negativt 
med följd att det uppstår kvalitetsbrister, försämrad 
produktivitet. Det finns dessutom risk för otrivsel, 
sjukfrånvaro, rehabiliteringsbehov samt tillbud & 
arbetsskador. 

3. Möjlig 3. Kännbar 
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Process eller rutin som ska granskas 

Process/rutin  Risk Granskningsaktivitet Syfte med granskning 

Rutin för rapportering av 
personuppgiftsincidenter 

1  Risk för människors 
friheter och rättigheter, ex. 
förlora kontrollen över sina 
uppgifter, rättigheterna 
inskränks (diskriminering, 
identitetsstöld, bedrägeri, 
skadlig ryktesspridning, 
finansiell förlust, brott mot 
sekretess eller tystnadsplikt). 

Enkät till samtliga anställda i 
Kommunstyrelseförvaltningen. 

Undersöka i vilken utsträckning 
medarbetarna i 
Kommunstyrelseförvaltningen känner till 
vad en personuppgiftsincident är och hur 
man ska agera om en sådan inträffar. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2  Risk för att personalens 
arbetsmiljö påverkas negativt 
med följd att det uppstår 
kvalitetsbrister, försämrad 
produktivitet. Det finns 
dessutom risk för otrivsel, 
sjukfrånvaro, 
rehabiliteringsbehov samt 
tillbud & arbetsskador. 

Följsamhet av kommunens rutiner 
avseende det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

Undersöka i vilken utsträckning 
Kommunstyrelseförvaltningen efterlever 
rutinerna avseende systematiskt 
arbetsmiljöarbete för att säkerställa en 
god arbetsmiljö. 
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Innehållsförteckning 

Inledning ............................................................................................................................................................................................................ 3 

Risker som ska hanteras ................................................................................................................................................................................... 4 

Process eller rutin som ska granskas ............................................................................................................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 
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Inledning 

Nämnder och bolagsstyrelser har ansvar för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Varje enskild nämnd och 

bolagsstyrelse ska årligen godkänna en intern kontrollplan. 

Resultat av utförd granskning och förslag till åtgärder ska rapporteras och beslutas i nämnd/bolagsstyrelse. Därefter ska rapportering även 

ske till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 



IT-avdelningen, Intern kontroll - plan 2022 4(5) 

Risker som ska hanteras 

En riskanalys identifierar potentiella risker i verksamheten samt bedömer hur sannolika riskerna är och vilka konsekvenser riskerna skulle 

kunna få. 

Följande risker är prioriterade i årets interna kontrollplan. 
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 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik  Allvarlig  

3 Möjlig  Kännbar  

2 Mindre sannolik  Lindrig  

1 Osannolik  Försumbar 
 

 

Hög Totalt: 1 

 

1 

1 
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Process eller rutin som ska granskas 

 

 

Process/rutin   Risk Sannolikhet Konsekvens 

Rutin för livscykelhantering av digitala 
verktyg. 

 

 

1  Risk att de nya rutinerna för livscykelhantering av 
digitala verktyg inte följs och att det medför ökade 
kostnader för verksamheten. 3. Möjlig 3. Kännbar 

Process/rutin  Risk Granskningsaktivitet Syfte med granskning 

Rutin för livscykelhantering av 
digitala verktyg. 

1  Risk att de nya rutinerna 
för livscykelhantering av 
digitala verktyg inte följs och 
att det medför ökade 
kostnader för verksamheten. 

Granska antal avvikelser för objekt som 
borde varit återlämnade till leasingbolaget 

Granska att den nya rutinen för 
livscykelhantering av digitala verktyg har 
implementerats och följs. 

Granska att månadsbeloppet 
(leasingavgiften) stämmer överens med 
interndebiterat belopp samt mot 
leasingbolagets fakturor. 

Granska att den nya rutinen för 
livscykelhantering av digitala verktyg har 
implementerats och följs. 
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Datum 

2021-12-16 

Dnr 

LKS 2021-000207 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Driftsstöd Fyrstads flygplats (FFAB) år 2022  

Sammanfattning 

Lysekils kommun är delägare i Fyrstads Flygplats AB och anslår årligen 
tillsammans med övriga ägarkommuner, Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla ett 
verksamhetsanslag som ska täcka flygplatsens förluster.  

I enlighet med aktieägaravtalets bestämmelser ska verksamhetsanslag till FFAB 
fördelas efter respektive ägares andel av resandet. För resande till/från andra än 
ägarkommunerna ska ägare belastas utifrån sin andel av aktiekapitalet. 
Underskottsfördelningen 2022 utgår från beslutad fördelning för 2021 eftersom det 
endast finns en tillgänglig passagerarmätning för de två senaste åren på grund av 
Covid 19.  

När en kommun ger stöd till en flygplats ska EU:s statsstödsregler beaktas. Av de 
kommunala besluten om stöd ska det framgå på vilken grund kommunen fattar 
beslut om stöd. Fyrstads Flygplats AB (FFAB) har i dagsläget mindre än 200 000 
passagerare per år varför stöd till flygplatsen ska ges med tillämpningen av 
regelverket i gruppundantagsförordningen - kommissionens förordning (EU) nr 
651/2014 (GBER).  

Trollhättan Stad utgör utbetalande myndighet till Fyrstads Flygplats AB. För 2022 
uppgår ägarkommunernas verksamhetsanslag för täckning av förluster till totalt 
4 500 000 kr inklusive tillfälligt anslag. Trollhättans Stad anslag uppgår till 
2 295 000 kr, Vänersborgs anslag till 945 000 kr, Uddevalla kommun till 945 000 
kr och Lysekils kommun till 315 000 kr. 

Trollhättans Stad åberopar Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 
(gruppundantagsförordningen), av den 17 juni 2014 genom vilka kategorier av stöd 
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i 
fördraget, artikel 56 a). Verksamhetsanslaget för täckning av förluster från 
ägarkommunerna är förenligt med statsstödsreglerna. 

Verksamhetsanslag utbetalas till bolaget i enlighet med gällande aktieägaravtal 
samt ”Arbetsgång för berörda gällande hantering av stöd till Fyrstads Flygplats AB” 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 315 000 sek till Fyrstads Flygplats AB för 
täckning av förluster under år 2022 under förutsättning att Lysekils, Trollhättans, 
Vänersborgs och Uddevallas kommunfullmäktige beslutar om att bevilja medel i 
sina budgetar för 2022. 

Kommunstyrelsen beslutar att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i 
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilka vissa 
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107  

Kommunstyrelsen beslutar att medlen överförs till Trollhättans Stad som ansvarar 
för utbetalning till Fyrstads Flygplats AB och som gör bedömningen att samtliga 
villkor i kommissionens förordning är uppfyllda.  

http://www.lysekil.se/
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Ärendet 

Lysekils kommun är delägare i FFAB och enligt aktieägaravtalets bestämmelser ska 
verksamhetsanslag fördelas efter respektive ägares andel av resandet. Med 
utgångspunkt i de fyra senaste gjorda trafikräkningarna ska Lysekils kommuns 
anslag för 202o vara 315 000 kr (7 %).  

Förvaltningens synpunkter  

Lysekils kommun är delägare i Fyrstads Flygplats AB och anslår årligen 
tillsammans med övriga ägarkommuner, Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla ett 
verksamhetsanslag som ska täcka flygplatsens förluster. Det är ytterst få regionala 
flygplatser i Sverige som kommersiellt kan stå på egna ben. För flygplatser som 
finansieras av flera kommuner och regioner kan bidraget ges till den kommun där 
flygplatsen är geografiskt placerad och som ansvarar för utbetalningen till 
flygplats/flygplatsbolaget. I detta fall är det Trollhättans Stad och då behöver 
samägaren (Lysekils kommun) göra en hänvisning till den utbetalningsansvariga 
kommunens bedömning av att samtliga villkor i kommissionens förordning är 
uppfyllda.  

I enlighet med aktieägaravtalets bestämmelser ska verksamhetsanslag till FFAB 
fördelas efter respektive ägares andel av resandet. För resande till/från andra än 
ägarkommunerna skall ägare belastas utifrån sin andel av aktiekapitalet. 
Underskottsfördelningen 2022 utgår från beslutad fördelning för 2021 eftersom det 
endast finns en tillgänglig passagerarmätning för de två senaste åren p.g.a. Covid 19 

När en kommun ger stöd till en flygplats ska EU:s statsstödsregler beaktas. Av de 
kommunala besluten om stöd ska det framgå på vilken grund kommunen fattar 
beslut om stöd. Fyrstads Flygplats AB (FFAB) har i dagsläget mindre än 200 000 
passagerare per år varför stöd till flygplatsen ska ges med tillämpningen av 
regelverket i gruppundantagsförordningen - kommissionens förordning (EU) nr 
651/2014 (GBER).  

Fyrstads flygplats har i samarbete med representanter för ägarkommunerna tagit 
fram en arbetsgång för beslut om stödgivning, utbetalning av stöd samt 
rapportering av stödet till näringsdepartementet. FFAB har i skrivelse den  
30 augusti 2021 hemställt om att preliminärt verksamhetsanslag för 2022  
om 4 500 000 kr att utbetalas till bolaget i enighet med gällande aktieägaravtal 
samt ”arbetsgång för berörda gällande hantering av stöd till Fyrstads Flygplats AB. 

Trollhättan Stad utgör utbetalande myndighet till Fyrstads Flygplats AB. För 2022 
uppgår ägarkommunernas verksamhetsanslag för täckning av förluster till totalt 
4 500 000 kr inklusive tillfälligt anslag. Trollhättans Stad anslag uppgår till 
2 295 000 kr, Vänersborgs anslag till 945 000 kr, Uddevalla kommun till 945 000 
kr och Lysekils kommun till 315 000 kr. 

Trollhättans Stad åberopar Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 
(gruppundantagsförordningen), av den 17 juni 2014 genom vilka kategorier av stöd 
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i 
fördraget, artikel 56 a). Verksamhetsanslaget för täckning av förluster från 
ägarkommunerna är förenligt med statsstödsreglerna. 

Vänersborgs, Uddevallas och Lysekils kommuner ansluter sig till Trollhättans Stads 
bedömning av villkoren.  

http://www.lysekil.se/
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Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Christian Martins  
Administrativ chef 

 

Bilaga 

Budget för Fyrstads Flygplats AB 2022 

Beslutet skickas till  

Fyrstads Flygplats AB 
Trollhättans stad 
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Trollhättan Vänersborgs flygplats, 461 93 Trollhättan, +46 520 82500, info@fyrstadsflyget.se 

Fyrstads flygplats AB. Styrelsens säte: Trollhättan, Org nr 556234-4373. 

 

Till 

Trollhättans Stad 

Vänersborgs kommun 

Uddevalla kommun 

Lysekils kommun 

 

Uppdaterad budget för Fyrstads Flygplats AB 

(FFAB) år 2022 
 

Enligt gällande aktieägaravtal för FFAB skall bolaget årligen redovisa budget för 

nästkommande kalenderår.  

 

Då pandemin fortsatt påverkar flygplatsens verksamhet har bolagets styrelse vid 

möte den 19 november 2021, efter att ha tagit del av ekonomisk rapport per 

den 31 oktober, beslutat att tillskriva Västra Götalandsregionen om ett ökat stöd 

för åren 2022 och 2023 samt att uppdatera budget inför 2022. Det ökade stödet 

från Västra Götalandsregionen syftar till att underlätta återstart av linjetrafik och 

därefter skapa förutsättningar för att Fyrbodal efter pandemin åter har en lång-

siktigt god tillgänglighet.   
 

Innevarande års verksamhet; 2021 
 
Flygplatsen och hela branschen påverkas fortfarande av Corona-pandemin även 

om linjetrafiken i landet börjar återhämta sig. Linjetrafik på flygplatsen saknas 

fortfarande, men arbete pågår för en återstart. Av delårsbokslutet per den 31 

oktober 2021 framgår att verksamheten så här långt visar ett underskott om ca 

340 tkr. 

 

Vid flygplatsen förekommer samhällsviktigt flyg i stor omfattning då flygplatsen 

är temporär beredskapsflygplats med beredskap dygnet runt mot en ersättning 

av 200 tkr/månad. Därutöver förekommer skolflygningar och Ad Hoc charters. 

Två flygskolor har under året etablerats på flygplatsen. Regeringen har indikerat 

att uppdraget som beredskapsflygplats kan komma att förlängas även under 

2022. Dessutom är flygplatsen föreslagen som permanent beredskapsflygplats 

av Trafikverket. 

 

De ersättningssystem som finns för CN-tjänst och luftfartsskydd/security påver-

kas kraftigt av den minskade flygtrafiken i Europa eftersom färre flyg och passa-

gerare genererar in pengar i systemen. Flygplatsens fasta kostnader består 

dock. Stor osäkerhet råder om vad den slutliga ersättningen blir då slutreglering 

görs om ett till två år.  

 

För 2021 har Västra Götalandsregionen beslutat om ett regionalt driftbidrag om 

4 200 tkr. Verksamhetsanslag från ägarkommunerna uppgår till 4 500 tkr för 

hela året. Bolaget har tillskrivit ägarkommunerna om extra verksamhetsanslag 

om 1 000 tkr för att täcka aktiviteter som underlättar återstart av linjetrafik.  
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Flygplatsen har sökt vissa stöd kopplade till pandemin. Stöd till korttidsarbete 

har funnits fram till september månad. Skatteverket har avslagit flygplatsens 

ansökningar om omställningsstöd då man menar att de grundläggande offentliga 

stöd som flygplatsen erhåller årligen är ett absolut hinder mot omställningsstö-

det. Flygplatsen har valt att överklaga besluten till Förvaltningsrätten. I väntan 

på beslut har flygplatsen sökt omställningsstöd till särskilt drabbade företag. 

 

På kostnadssidan kvarstår de fasta kostnaderna som är knutna till regelkrav för 

att hålla flygplatsen öppen. Stöd till korttidsarbete har erhållits fram till septem-

ber månad men kostnader för beredskapshållning har tillkommit. I beredskapen 

deltar två flygplatsbrandmän och en flygledare.  

 

För att möta områdets behov av linjetrafik arbetar flygplatsen tillsammans med 

lokala investerare för att hitta långsiktiga lösningar på i första hand flygtrafik till 

Stockholm. Hållbarhetsomställningen är en väsentlig del i återstart av linjetrafik. 

Därför är det en viktig signal att flygplatsen redan nu tar emot certifierade el-

flygplan.  

 

Under perioden har investeringar begränsats till ett minimum. Per den 31 okto-

ber utnyttjas inga krediter. 

 

Likt 2020 ser flygplatsen ett stort behov av krisstöd till icke-statliga flygplatser 

men ännu finns inga beslut i frågan. Behovet ökar ytterligare om omställnings-

stöd inte beviljas. Eftersom flygbranschens återhämtning väntas bli långsam 

kommer utökade stöd till regionala flygplatser, för att säkra en långsiktig basfi-

nansiering, vara nödvändiga vilket för FFAB syns extra tydligt i tabellerna nedan. 

 

 
Förutsättningar för år 2022 

 

Coronapandemins varaktighet och påverkan på branschen bedöms fortsätta un-

der 2022. Väntade beteendeförändringar gör passagerarprognoser och bedöm-

ningar av flygrörelser mycket osäkra. 

Denna budget utgår från att flygplatsen blir utpekad Beredskapsflygplats och 

hålls öppen för samhällsviktigt flyg samt att linjetrafik återkommer. Lokala ini-

tiativ är nödvändiga och bör underlättas och stödjas. 

Under 2022 bedöms flygbranschen långsamt återhämta sig och passageraranta-

let succesivt öka. Stockholmstrafiken beräknas under våren komma igång med 

10-15 dubbelturer per vecka med SAAB340 vilket möjliggör resor över dagen till 

eller från Stockholm. Weekendresor samt kortare charterserier planeras därutö-

ver.  

Behovet av en översyn av statens ansvar som stödgivare till icke-statliga flyg-

platser för beredskapshållning och tillgänglighet har aktualiserats under pande-

min. Förhoppningen är att detta görs i närtid för att klarlägga det statliga stödet 

för ett antal år framåt. Behovet av stöd till FFAB från statlig och regional nivå år 

2022 är ca 8 400 tkr. Medfinansiering till vissa investeringar väntas därutöver.  

CNS-ersättningen beräknas bli ca 3 700 tkr och ersättningen för luftfartsskydd 

ca 3 100 tkr. Även här finns stora osäkerheter eftersom ersättningarna är base-

rade på passagerarantal och utvecklingen av den europeiska flygtrafiken.   
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Löneläget bedöms fram till 2022 öka med ca 2,5 %, men en anpassning av per-

sonalstyrkan görs utifrån vilka flygplanstyper som trafikerar flygplatsen och tid-

tabell. Kostnader för personal och avtalstjänster bedöms öka när flygplatsen är 

Beredskapsflygplats med både ramppersonal och flygtrafikledning i beredskap 

dygnet runt. 

För 2022 har följande investeringar och andra större arbeten på flygplatsen ta-

gits med. Investeringarna är både bestämmelserelaterade och nödvändiga för 

att driva verksamheten. Det pågår ett antal intressanta initiativ inom områden 

rörande hållbar mobilitet där flygplatsen deltar och kan vara en viktig partner. 

Flygplatsen kommer att ansöka om medfinansiering och göra avvägningar inom 

ramen för det ekonomiska utrymmet. 

 

Fälthållningsfordon 3 000 tkr 

Ljusanläggning, inflygningsljus 3 000 tkr 

ILS, instrumentlandningssystem 5 000 tkr 

Summa 11 000 tkr 

 

 

Ekonomiska mål och utgångspunkter 

 

Styrelsen antog i februari 2021 en verksamhetsplan för bolaget. Av verksam-

hetsplanen framgår bl. a att bolagets övergripande ekonomiska mål är  

 Att soliditeten skall vara lägst 45 %   

 Att verksamhetsanslag från ägare ska vara ca 4 mkr 

 Att fakturering/totala kostnader skall överstiga 60 % 

Med hänvisning till coronapandemins långvariga följdverkningar kommer dessa 

mål att arbetas om under 2022.  

 

Av följande tabell framgår bidragsutvecklingen de senaste åren: 

 

År Verksamhetsanslag Regionalt/statligt 
Driftbidrag 

 

2012 4 000 000 2 800 000 

2013 4 000 000 3 000 000 

2014  4 000 000 3 000 000 

2015 4 000 000 3 400 000 

2016 4 000 000 3 400 000  

2017 4 200 000 3 500 000 

2018 4 200 000 3 500 000 
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2019 4 200 000 3 500 000 

2020 4 200 000 6 867 000 

2021 5 500 000 6 400 000* 

2022 4 500 000 8 400 000* 

 

*) Notera att ett extra statligt stöd om 2 200 tkr förväntas för 2021 med anled-

ning av coronaviruset, i likhet med extra statligt stöd om 2 667 tkr som utbeta-

lats för 2020. Ännu finns inget beslut i frågan. Beloppen är ändå inkluderade i 

kolumnen för regionalt driftbidrag.  

För 2022 antas i budget ett motsvarande utökat statligt/regionalt ansvar om 4 

200 tkr dvs till totalt 8 400 tkr. 

 

Fördelning av verksamhetsanslag 

 

I enlighet med aktieägaravtalets bestämmelser skall verksamhetsanslag till FFAB 

fördelas efter respektive ägares andel av resandet. För resande till/från andra än 

ägarkommunerna skall ägare belastas utifrån sin andel av aktiekapitalet.  

Underskottsfördelningen 2022 utgår från beslutad fördelning för 2021 eftersom 

det endast finns en tillgänglig passagerarmätning för de två senaste åren. 

 

 

 

2020 2021 2022 

Trollhättans Stad 

 

2 184 (52 %) 2 805 (51 %) 2 295 (51 %) 

Vänersborgs kom-
mun 

924 (22 %) 1 155 (21 %) 945 (21 %) 

Uddevalla kommun 

 

798 (19 %) 1 155 (21 %) 945 (21 %) 

Lysekils kommun 

 

      294 (7 %)       385 (7 %)       315 (7 %) 

Totalt 4 200 (100 %) 5 500 (100 %) 4 500 (100 %) 
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Förslag till uppdaterad budget år 2022 
 Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning/flygplatsintäkter 8 533 10 777 10 439 

Kommunalt verksamhetsanslag 4 200 4 500 4 500 

Tillfälligt kommunalt anslag trafikutveckling   1 000 0 

Statligt/regionalt driftbidrag 4 200   4 200 8 400 

Övriga rörelseintäkter 700   

Övriga bidrag samt beredskap 4 397 2 200 2 700 

 22 030 21 677 26 039 

Rörelsens kostnader    

Råvaror och förnödenheter 129 268 290 

Fastighets och anl. drift 3 912 3 617 3 600 

Marknadsföring och konsulter 1 468 862 1 690 

Köpta externa tjänster 2 378 1 705 3 177 

Avtalstjänster 2 091 2 250 3 110 

Personalkostnader 9 602 10 181 11 986 

Avskrivningar 1 820 2 594 2 150 

  21 400 21 477 26 003 

    

Rörelseresultat 630 200 36 

    

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter mm 1 0 0 

Räntekostnader -59 -200 -180 

    

Resultat efter finansiella poster 572 0 -144 

Bokslutsdispositioner -522 0 144 

    

Resultat före skatt 50 0 0 

Skatt på årets resultat 0 0 0 

    

Årets resultat 50 0 0 
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Hemställan 

 

Fyrstads Flygplats AB hemställer härmed om ett verksamhetsanslag för 2022 om 

totalt 4,5 mkr. Stöden utgörs av finansiering i form av förskottsbetalning. 

 

Verksamhetsanslag utbetalas till bolaget i enlighet med gällande aktieägaravtal 

samt ”Arbetsgång för berörda gällande hantering av stöd till Fyrstads Flygplats 

AB”. 

 

Verksamhetsanslagens fördelning på ägarkommunerna framgår av tabellerna 

ovan. 

 

 

Trollhättan den 22 november 2021 

FYRSTADS FLYGPLATS AB  

  

 

Anna Råhnängen Claes-Göran Johansson 

Verkställande direktör Ekonomichef 
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2022 års löneöversyn och ekonomiskt utrymme 

Sammanfattning 

Lysekils kommun ska verka för att vara en attraktiv arbetsgivare. Som en del av 
detta ingår lönepolitiken som en viktig strategisk återkommande process, för att 
kunna attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.  

Utgångspunkter i löneavtalen är att lön ska stimulera till förbättringar av 
verksamheten genom individuell och differentierad lönesättning. Syftet är att 
verksamhetens mål ska uppnås genom att det blir ett tydligt samband mellan 
medarbetarnas motivation, bidrag till resultat/mål och deras löneutveckling.  

Inför 2022 års löneöversyn per 2022-03-31 kommer Vårdförbundets avtal att 
omförhandlas på nationell nivå. Övriga avtal är gällande och kan hanteras enligt 
rutin. Samtliga avtal innebär ny lön fr.o.m. 2022-04-01.  

Avtalen trycker särskilt på arbetsmiljön, kompetensförsörjning, 
kompetensutveckling samt att ta hänsyn till både äldre medarbetare samt 
medarbetare som genom erfarenhet och bidrag över tid till att uppnå 
verksamhetens mål.   

Det ekonomiska utrymme som i kommunens budget för 2022 är avsatt för 
löneöversynen ligger på 3,0 procent av lönekostnaderna.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att utrymmet fördelas med 2,8 procent till 
individuell lönesättning samt 0,2 procent till strukturella behov utifrån gjord 
kartläggning och analys. De större grupper där arbetsgivaren bland annat ser ett 
behov att kompensera med strukturmedel gäller för personal inom vård- och 
omsorg, skola- och barnomsorg samt inom bibliotek. Vidare finns behovet även 
inom kost- och städ. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att fördelningen av de 3 procent av lönekostnaderna 
som avsatts som ekonomiska medel för löneöversyn 2022 ska fördelas 2,8 procent 
till individuell lönesättning och 0,2 procent till strukturella behov. 

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att fördela de 
strukturella medlen till förvaltningarna utifrån genomförd analys.  

Ärendet 

Inför löneöversynen per 2022-04-01 finns centrala huvudöverenskommelser för 
samtliga fackliga organisationer utom Vårdförbundet som har sagt upp sitt avtal 
inför 2022. Centrala förhandlingar pågår mellan arbetsgivarorganisationen 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och OFR:s förbundsområde Hälso- och 
sjukvård där Vårdförbundet ingår. Utfallet av de centrala förhandlingarna kan 
naturligtvis komma att påverka löneprocessen och tidsramen för denna när det 
gäller Vårdförbundets yrkesgrupp.  
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De centrala avtalen förhandlades om under 2020 för Kommunal, och AKV (Vision, 
SSR och Ledarna). För båda dessa avtalsområden gäller ett 4-årigt avtal till och 
med 2024-03-31. Detta möjliggör ett längre perspektiv och medvetenhet i arbetet 
med löneöversyn.  

Samtliga avtal trycker särskilt på vikten av en god arbetsmiljö, 
kompetensförsörjning, kompetensutveckling samt att ta hänsyn till äldre 
medarbetare och medarbetare som genom erfarenhet över tid bidrar till att uppnå 
verksamhetens mål.  

Avtalet för Kommunal innehåller fortsatt fasta nivåer och således har arbetsgivaren 
en skyldighet att uppfylla detta, sk garantinivå. Utöver ordinarie löneutrymme ska 
0,3 procent fördelas till yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg under de 3 
första åren av avtalet. Parterna ska även arbeta gemensamt med att öka andelen 
heltidsarbetare. Parterna ska identifiera åtgärder för en mer hållbar 
arbetstidsförläggning samt initiera en kunskapssatsning med fokus på friskfaktorer 
för att skapa en långsiktigt hållbar och hälsosam arbetsmiljö.  

Avtalet för AKV är fortsatt ett avtal utan angivna nivåer. Parterna ska på lokal nivå 
föra dialog om lönespridning och lönekarriär för kvinnodominerade yrkesgrupper 
samt ta fram goda exempel på karriärmodeller. Även AKV för in i avtalet att man 
tillsammans ska arbeta för en långsiktigt hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Fortsatt 
partsgemensamt arbete om lönespridning samt om distansarbete.  

Förvaltningens synpunkter 

Lysekils kommun ska verka för att vara en attraktiv arbetsgivare. Som en del av 
detta ingår lönepolitiken som en viktig strategisk återkommande process, detta för 
att kunna attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Området blir allt viktigare 
med en arbetsmarknad som påverkas av demografiska förutsättningar som ökar 
konkurrensen om arbetskraften och utmanar kompetensförsörjningen. 

Utgångspunkter i löneavtalen är att lön ska stimulera till förbättringar av 
verksamheten genom individuell och differentierad lönesättning samt 
lönespridning. Syftet är att verksamhetens mål ska uppnås genom att det blir ett 
tydligt samband mellan medarbetarnas motivation, bidrag till resultat/mål och 
deras löneutveckling. Löneavtalen ska även skapa förutsättningar för att behålla 
och rekrytera personal där även marknadslöner har en fortsatt stor påverkan på 
kommunens löneutveckling.  

Det är i samtalet mellan chef och medarbetare om målen i verksamheten, 
arbetsresultat och lön, som förutsättningar skapas för att utveckla verksamheten. 
Kopplingen mellan arbetsprestation och lön ska vara tydlig.  

Det ekonomiska utrymme som i kommunens beslutade budget för 2022 är avsatt 
för löneöversynen ligger på 3,0 procent av lönekostnaderna.  

Den långsiktiga och strukturella satsning som gjorts på personal inom utbildnings- 
och socialförvaltningen har syftat till att höja lönenivåerna utifrån ett 
kompetensförsörjnings-perspektiv, det vill säga att kunna rekrytera samt behålla 
personal. Under 2021 gick hela strukturen till dessa områden för att trycka på 
vikten av dessa yrkesgrupper.   

Inför kommande löneöversyn har HR-avdelningen genomfört en omvärldsanalys av 
löneläget i Lysekils kommun jämfört med närliggande kommuner som vi 
konkurrerar med när det gäller att behålla och rekrytera utbildad personal. 
Analysen visar att Lysekils kommun har behov av att höja vissa gruppers medellön 

http://www.lysekil.se/
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för att hamna i nivå med andra kommuner eller för att inte tappa mark i 
konkurrensen till övrig offentlig verksamhet och privat näringsliv.  

Vidare har en lönekartläggning gjorts utifrån diskrimineringslagen där en 
åtgärdsplan har lagts för att hantera vissa kvinnodominerade yrkesgrupper som har 
lägre lön i förhållande till likvärdiga mansdominerade yrkesgrupper. 

Även kartläggning av den interna lönestrukturen genomlyses och resultatet visar att 
likvärdiga yrkesgrupper ligger snett i förhållande till varandra vilket bör hanteras. 
Yrkesgrupperna återfinns inom samtliga förvaltningar enligt årets 
lönekartläggning.  

Den individuella lönesättningen görs utifrån gällande avtal och kommunens 
lönekriterier, vilka är i linje med medarbetar- och chefsplattform och bygger på 
medarbetarens prestation. All lönesättning, både individuell och strukturell, ska 
hanteras utifrån bedömning av prestation samt bedömning utifrån lönekriterierna. 
Det är viktigt att poängtera att individens möjlighet att kunna påverka sin 
lönehöjning utgörs till absolut största delen av den individuella lönesättningen. 
Detta syns också tydligt i de olika centrala avtalens intentioner.  

Förvaltningens bedömning är därför att kommunen som arbetsgivare bör sträva 
efter att använda den största delen av det budgeterade utrymmet till att möjliggöra 
individuell lönesättning. Struktur bör användas med försiktighet för att inte riskera 
att påverka lönestruktur eller lönesättningen på ett felaktigt sätt. Den ska användas 
där vi ser behov och då generellt sett endast för att öka hela gruppers medellöner 
utifrån den analys som föreligger.       

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att utrymmet fördelas med 2,8 procent till 
individuell lönesättning samt 0,2 procent till strukturella behov utifrån gjord 
kartläggning och analys. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 
strukturlönehöjning görs i de yrkesgrupper som är identifierade både utifrån ett 
lägre löneläge konkurrensmässigt samt de som är identifierade utifrån likvärdiga 
yrkesgrupper och diskrimineringsgrund. De större grupper där arbetsgivaren bland 
annat ser ett behov att kompensera med strukturmedel gäller för personal inom 
vård- och omsorg, skola- och barnomsorg samt inom bibliotek. Vidare finns 
behovet även inom kost- och städ. 

Karolina Samuelsson  
Kommundirektör 

Helen Karlsson 
HR-chef 

 

Beslutet skickas till  

Samtliga nämnder 
HR-chef 
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Tidplan för budgetprocess för år 2023 

Sammanfattning 

Förvaltningen har utarbetat en tidplan för budgetprocessen inför år 2023. 

Tidplanen för budget 2023 och plan 2024–2025 är en del av kommunens 
styrmodell och innefattar fler olika aktiviteter i form av dialog och beslut.  

Avsikten är att budgetprocessen ska bli så tydlig och effektfull som möjligt samt att 
alla är införstådda med syftet med de olika aktiviteterna. Parallellt med dessa 
aktiviteter förutsätts att det sker en partipolitisk process kring budget 2023. 

Då vi inte vet hur pandemin utvecklas kommer information och träffar processen 
under 2023 anpassas till rådande omständigheter. Vilket innebär att träffar kan ske 
digitalt via Teams eller fysiskt. 

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar fram budgetförslaget i samråd med de 
styrande partierna. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen fastställer budgetprocessen för år 2023. 

Ärendet 

Förvaltningen har utarbetat en tidplan för budgetprocessen inför år 2023. 

Tidplanen för budget 2023 och plan 2024–2025 är en del av kommunens 
styrmodell och innefattar fler olika aktiviteter i form av dialog och beslut. 

Förvaltningens synpunkter  

Då vi lever i pandemitider kommer processen under 2022 att anpassas till rådande 
omständigheter. Det kan innebära att dialoger inte kan genomföras fysiskt utan 
genomförs digital istället. Processen måste därför anpassas till 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förvaltningens ställningstagande. 

2019 gjordes en omvärldsanalys som gäller för mandatperioden och alltså är 
utgångspunkten i arbetet inför 2023. Analysgruppen och andra tjänstepersoner i 
kommunen arbetar fram budgetförutsättningar som ligger till grund för budgeten. 

Avsikten är att budgetprocessen ska bli så tydlig och effektfull som möjligt samt att 
alla är införstådda med syftet med de olika aktiviteterna. Parallellt med dessa 
aktiviteter förutsätts att det sker en partipolitisk process kring budget 2023.  

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar fram budgetförslaget i samråd med de 
styrande partierna. Budgetbeslutet kommer enligt plan att fattas i 
kommunfullmäktige i juni. Efter valet kommer den nya 
kommunfullmäktigeförsamlingen att fatta ett budgetbeslut i nov/dec. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Eva-Mari Magnusson  
Ekonomichef 

http://www.lysekil.se/
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Bilaga 

Lysekils kommuns budgetprocess för år 2023 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelseförvaltningen 
 

http://www.lysekil.se/
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Lysekils kommuns budgetprocess för år 2023 

Tidsplanen för budget 2023 och plan 2024–2025 är en del av kommunens styrmodell och innefattar fler olika aktiviteter i form av dialog och 
beslut. Om pandemin innebär restriktioner kommer information och träffar att ske digitalt via Teams, processen under 2022 måste anpassas till 
rådande omständigheter. Processen präglas av information och frågestunder kring budgetförutsättningar och budgetförslag. 
Kommunstyrelseförvaltningen arbetar fram budgetförslaget i samråd med de styrande partierna.  
 
2019 gjordes en omvärldsanalys som gäller för mandatperioden och alltså är utgångspunkten i arbetet inför 2023. Analysgruppen arbetare med 
dokumentet ”Budgetförutsättningar” där omvärldsbevakningen uppdateras.  
 
Avsikten är att budgetprocessen ska bli så tydlig och effektfull som möjligt samt att alla är införstådda med syftet med de olika aktiviteterna. 
Parallellt med dessa aktiviteter förutsätts att det sker en partipolitisk process kring budget 2023.  
 
För att ge en helhetsbild redovisas nedan alla aktiviteter som ingår i budgetprocessen. Inbjudan kommer att skicka ut till berörda innan varje 
tillfälle.  
 
Information och dialog med de fackliga organisationerna (CSG) sker löpande under processens gång. 
 

Datum Aktivitet Syfte Deltagare 
Datum: 2022-02-15 
Tid: 13.00-17.00 
Plats: Borgmästaren 

Tjänstemannadialog om 
utvecklingsmål. 
 

Uppföljningsdialog och förslag framåt kring 
kommunfullmäktiges övergripande kritiska 
kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål samt politiskt 
beslutade uppdrag. Förberedelse inför 
nulägesanalysen med politiker som är den 29 mars. 

Kommundirektörens 
ledningsgrupp och 
analysgruppen. (samordnare 
kvalitetschef) 

Datum: 2022-02-21 
Tid: 08.00-10.00 
Plats: KF-salen 
 

Presidiedialog 1 kring 
investeringar och 
lokalförsörjning. 

Syftet är att arbeta fram en investeringsbudget till 
2023. Presentera behovsinventering, alla presidier 
deltar. 

Presidier KS, SBN, UBN, 
SON. 
Berörda tjänstepersoner. 
(samordnare ekonomichef) 
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Datum Aktivitet Syfte Deltagare 
Datum: 2022-03-04 
Tid: 08.30-12.00 
Plats: KF- salen 
 
 

Genomgång av kommunens 
och respektive nämnds bokslut 
2021 och ekonomiska 
förutsättningar framåt. 
 

Syftet är att få en gemensam bild över de preliminära 
ekonomiska förutsättningarna inför budget 2023 
samt lägga fast inriktning för finansiella mål för året. 
 

Politikerna i 
kommunstyrelsen, 
nämndernas presidier och 
kommundirektörens 
ledningsgrupp. (samordnare 
ekonomichef) 

Datum: Under 
februari-mars, varje 
förvaltningschef 
planerar tid och plats 
för respektive 
förvaltning och 
nämnd. 

Nämndernas nuläges- och 
omvärldsanalys. 
 

Syftet är att förbereda nämndens plan inför budget 
2023 och plan för år 2024 och 2025. Omvärldsanalys 
ska förbättra handlingsberedskapen och ge underlag 
för gemensamma prioriteringar och 
verksamhetsutveckling. 
Nämndernas omvärldsanalys kan också inkludera 
uppföljningen av tidigare års budget och verksamhet. 

 

Respektive nämnds politiker, 
nämndens alla chefer samt 
berörd förvaltningsekonom. + 
representant ur 
analysgruppen 
(Förvaltningschef) 

Datum: 2022-03-21 
Tid: 08.30-16.00 
Plats: KF- salen 
 

Nuläges- och omvärldsanalys 
på kommunnivå. 
Presentation av rapporten 
Budgetförutsättningar 2023. 
Ansvarig för respektive 
utvecklingsområde/förvaltning 
presenterar sin bild av nuläge 
och framtid. 

Skapa en gemensam bild av de samlade 
budgetförutsättningarna och identifiera eventuella 
behov av att revidera utvecklingsområden, 
utvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer på 
kommunnivå.   

Politikerna i 
kommunstyrelsen, 
nämndernas presidier, 
kommundirektörens 
ledningsgrupp och berörda 
tjänstepersoner, 
analysgruppen. Heldag 
 
(samordnare kvalitetschef) 
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Datum Aktivitet Syfte Deltagare 
Under april månad 
2022 

Planera och dokumentera 
förslag till budget 2023 och 
plan 2024-2025.  

Ta fram ett första utkast till budget 2023 och plan 
2024-2025 inklusive utvecklingsområden, 
utvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer. 

Kommundirektörens 
ledningsgrupp. 
(Karolina KSFLG som 
beredning) 

Datum: 2022-04-19 
Tid: 08.00-10.00 
Plats: Borgmästaren 
 

Presidiedialog 2 kring 
investeringar och 
lokalförsörjning. 

Syftet är att arbeta fram en investeringsbudget till 
2023. Inspel till budgetförslag, prioriteringar, budget 
till förstudier. 

Presidier KS och SBN. 
Berörda tjänstepersoner. 
(samordnare ekonomichef) 

April 2022 
 
Tidpunkter för 
avstämning 

Arbeta fram slutgiltigt 
budgetförslag i dialog med de 
styrande partierna.  

Syftet är att utifrån synpunkter på budgetförslaget ta 
fram en ny omarbetad version som presenteras på 
kommunstyrelsens sammanträde den 4 maj. 
Budgetförslaget kommer inte kunna skickas ut i 
förväg. Förslaget behandlas också på 
kommundirektörens ledningsgrupp den 26 april. 

Kommundirektörens 
ledningsgrupp. Berörda 
politiker. 
 
Extra möte KLG + Styret (KD 
och kvalitetschef planerar) 

Datum: 2022-05-04 
Tid: 8.30-10.00 
Plats: KF- salen 
 
Första punkten på 
ordinarie KS. 

Informera om budgetförslag 
och övergripande 
utvecklingsområden, 
utvecklingsmål, inriktningar 
samt ekonomiska ramar för 
respektive nämnd. 

Syftet är att skapa en gemensam bild av 
budgetförslaget och föreslagna ekonomiska ramar. 
Ekonomiska beräkningar gjorda utifrån senaste 
skatteprognos.  
OBS! Skatteprognosen från SKR kommer den 28 
april, svårt att få ut handlingar innan mötet.  

Politikerna i 
kommunstyrelsen och 
berörda tjänstepersoner. 
 
 

Under vecka 20, 
16 maj-20 maj 2022 

Presentation av 
kommunstyrelseförvaltningens 
förslag till budget 2023 med 
plan för 2024–2025 
presenteras för de olika 
politiska partierna.  

Syftet är att erbjuda politikerna att ha en fortsatt 
dialog och politikerna kan ge ytterligare återkoppling 
på budgetförslaget.  
 

Respektive politiska partier 
efter önskemål.  
 
(Karolina med stöd) 

23 maj och 30 maj 
2022 KS presidiets 
beredningsmöten 1 
och 2 

Genomgång av slutversion av 
budget 2023 med plan för 
2024–2025. Detta är avstämt 
med de styrande partierna. 

Att enas kring slutversionen av budget 2023 med plan 
för 2024–2025 inför kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens 
presidium, kommundirektör 
och ekonomichef samt 
kvalitetschef. 
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Datum Aktivitet Syfte Deltagare 
30 maj 2022 Presentation av budget 2022 

med plan för 2023–2024. 
Fackliga organisationer tar del av slutversion budget 
2023 med plan för 2024–2025. 

Fackliga representanter i den 
centrala samverkansgruppen 
samt genomförs MBL-
förhandling.  

2022-05-31 Deadline för övriga politiska 
partier som vill presentera ett 
eget budgetförslag för utskick 
till kommunstyrelsens 
sammanträde. 

Syftet är att ge bättre förutsättningar för den politiska 
dialogen. 

Politiska partierna 

2022-06-08 Kommunstyrelsen beslutar om 
budget 2023 med plan för 
2024–2025. 

 Politikerna i 
kommunstyrelsen, 
kommundirektören och 
ekonomichefen samt 
kvalitetschef. 
 

2022-06-22 Kommunfullmäktige beslutar 
om budget 2023 med plan för 
2024–2025. 

 Politikerna i 
kommunfullmäktige, 
kommundirektören och 
ekonomichefen samt 
kvalitetschef 
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Datum Aktivitet Syfte Deltagare 

Juli-september 2022 
 

Nämnddialoger, 
nämndernas 
budgetarbete, 
nulägesanalys.  
Planera och 
dokumentera 
nämndernas budget. 

Från juni till september arbetar nämnderna med att 
ta fram verksamhetsplan med budget, 
utvecklingsmål och uppdrag.  
 
 

Respektive nämnd samt 
förvaltningschef och chefer 
inom respektive förvaltning. 
Ta med representant ur 
analysgruppen 
 

2022-09-26 
Tid: 08.00-10.00 
Plats:  

Presidiedialog 3 kring 
investeringar och 
lokalförsörjning. 

Syftet är bland annat att ha en dialog kring 
eventuella justeringar av investeringsbudgeten. 

Presidier KS, SBN,  
Berörda tjänstepersoner. 
(samordnare ekonomichef) 

September-Oktober 2022 
 

Samverka nämndernas 
detaljbudget. 

Nämnderna har samverkan och MBL-förhandling 
med de fackliga organisationerna om nämndernas 
budget och verksamhetsplaner. 

Förvaltningscheferna och 
fackliga representanter i de 
olika förvaltningarna 

2022-11-02 Kommunstyrelsen 
beslutar om budget 2023 
med plan för 2024–
2025. 

Budgeten ska fastställas efter ny mandatfördelning. Politikerna i 
kommunstyrelsen, 
kommundirektören och 
ekonomichefen samt 
kvalitetschef. 
 

2022-11-14 
Tid: 08.00-10.00 
Plats: Teams 
 

Presidiedialog 4 kring 
investeringar och 
lokalförsörjning. 

Syftet är bland annat att ha en dialog kring 
eventuella justeringar av investeringsbudgeten.  

Presidier KS, SBN,  
Berörda tjänstepersoner. 
(samordnare ekonomichef) 

2022-11-16 Kommunfullmäktige 
beslutar om budget 2023 
med plan för 2024–
2025. 

Budgeten ska fastställas efter ny mandatfördelning. 
Eventuellt beslut om ny budget. 

Politikerna i 
kommunfullmäktige, 
kommundirektören och 
ekonomichefen samt 
kvalitetschef. 
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Datum Aktivitet Syfte Deltagare 

2022-11-30 Kommunstyrelsen 
beslutar om eventuella 
justeringar i 
investeringsbudgeten. 

Syftet är att om behov uppkommer kunna ta beslut 
om revidering av investeringsbudgeten. Det kan till 
exempel handla om förseningar eller andra 
förändringar i pågående nyinvesteringsprojekt. 

Politikerna i 
kommunstyrelsen, 
kommundirektören och 
ekonomichefen. 
 

2022-12-14 Kommunfullmäktige 
beslutar om eventuella 
justeringar i 
investeringsbudgeten.  

Se ovan. Politikerna i 
kommunfullmäktige, 
kommundirektören och 
ekonomichefen. 

2022-12-14 
Utbildningsnämnden  
2022-12-15 
Socialnämnden  
2022-11-30 
Kommunstyrelsen 
2022-12-15 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Nämndernas 
detaljbudget på 
verksamhets- eller 
avdelningsnivå 
presenteras och beslutas 
i respektive nämnd. 
 

Beslut om budget 2023 med plan för 2024–2025 för 
varje nämnd. 
 

Politiker i respektive nämnd 
samt förvaltningschef. Ta med 
representant ur analysgruppen 
 
 

November - december 
2022 

Verksamhetsplanering 
med budget för 
kommande år tas fram på 
avdelnings/enhetsnivå. 
Verksamhetsplaneringen 
ska bygga på dialoger och 
samråd med 
medarbetarna.  
 

Syftet är att sammanställa en verksamhetsplan med 
kritiska kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål och 
indikatorer inklusive budget som ligger till grund för 
2023. Avsikten är att tillsammans med 
medarbetarna kunna följa verksamhetens 
systematiska kvalitetsarbete och kontinuerligt arbeta 
med ständiga förbättringar. 
Verksamhetschefer bör innan november haft dialog 
med medarbetarna, förarbetat verksamhetsidén och 
utifrån uppföljningar, gjort swotanalys samt andra 
analyser som är av vikt för verksamheten. 

Respektive verksamhetschef 
och medarbetare 
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Datum 

2021-12-21 

Dnr 

LKS 2022-000020 
 
Ekonomiavdelningen 
Eva-Marie Magnusson, 
eva-marie.magnusson@lysekil.se 
 
 

Tidplan uppföljning 2022 

Sammanfattning 

I samband med uppföljningsrapporter genomförs dialoger mellan 
kommunstyrelsen presidium och respektive nämnds presidium samt berörda 
tjänstepersoner och dialogerna är en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Tidplan 
för dialoger beslutas av kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen godkänner tidplan för uppföljningsdialoger 2022. 

Ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram en tidplan för uppföljningsdialoger 
2022.  

I samband med uppföljningsrapporter genomförs dialoger mellan 
kommunstyrelsen presidium och respektive nämnds presidium samt berörda 
tjänstepersoner och dialogerna är en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Tidplan 
för dialoger beslutas av kommunstyrelsen.  

Dialogen med Miljönämnden i mellersta Bohuslän genomförs vid uppföljning per 
april (U2) och per augusti (U3). 

Tider för dialog enligt nedan: 

 

KS-presidium, 

nämndpresidier, 

kommundirektörens 

ledningsgrupp, ekonom 

22 mars 23 maj 24 maj 21 sep 22 nov 

Samhällsbyggnadsnämnden 08.30-10.00  08.30-10.00 08.30-10.00 08.30-10.00 

Utbildningsnämnden 10.15-12.00  10.15-12.00 10.15-12.00 10.15-12.00 

Socialnämnden 13.00-14.30 13.00-14.30  13.00-14.30 13.00-14.30 

Miljönämnden i mellersta 

Bohuslän  

- 15.00-16.00  15.00-16.00 - 

 

Förvaltningens synpunkter  

Dialogernas syfte är att ge möjligheter att ta upp aktuella frågeställningar i 
samband med respektive nämnds uppföljningsrapport. Kommunstyrelsen har 
tillgång till nämndernas uppföljningsrapporter och dialogerna är ett sätt att mötas 
för att förmedla information och diskussion kring viktiga frågor. Under 2021 har 
det framförts önskemål om att förlänga tiden för dialoger, vilket har arbetats in i 

http://www.lysekil.se/
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tidplanen. Efter dialogen kommer korta anteckningar kring eventuella 
överenskommelser och PPT-bilder att skickas till berörda. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Eva-Marie Magnusson  
Ekonomichef 

 

Bilaga 

Tidplan uppföljningsrapporter 

Beslutet skickas till  

Samtliga nämnder och förvaltningar 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
 

http://www.lysekil.se/


Processen för uppföljningsarbete  och nämnd/KS

Prognos till uppföljningsrapport:

Årsrapport 

2021

Prognos 

process 

mars U1

Prognos 

process 

maj U2

    Budget 

2023

Prognos 

process 

sept U3

Prognos 

process 

nov U4

Årsrapport 

2022

Enheternas prognosarbete påbörjas efter 

avcheckning på ekonomiavd.  kl 15 egen tidplan 07-mar 07-apr 06-maj 07-jun egen tidplan 08-aug 07-sep 07-okt 07-nov 07-dec egen tidplan

Enheternas prognosarbete klara 14-mar 14-apr 13-maj 14-jun 15-aug 14-sep 14-okt 15-nov 14-dec

Rapporter aktiveras i Stratsys 25-feb 25-mar 25-apr 25-maj 27-jun 27-jun 23-sep 25-okt 25-nov

Nämndens rapport klar kl 14 18-mar 18-maj 19-sep 18-nov

Uppföljningdialog kommunchef 22-mar 23/24-maj 21-sep 22-nov

Rapport beslutat i nämnd, sista dag 31-mar 02-jun 29-sep 24-nov

Uppföljningsrapport klar för utskick KS 30-mar 30-mar 01-jun 01-jun 28-sep 23-nov

KS beslut om uppföljningsrapport 06-apr 06-apr 08-jun 08-jun 05-okt 30-nov

Rapport till KF utskick 13-apr 13-apr 15-jun 15-jun 12-okt 07-dec

Rapport i KF beslut 20-apr 20-apr 22-jun 22-jun 19-okt 14-dec

För gulmarkerade uppföljningar är det en gemensam tidplan för nämnd/KS. I övrigt egen tidplan inom nämnd/KS.

Enligt Ekonomistyrningsprinciper ska varje nämnd/styrelse göra en resultatuppföljning varje månad (exkl.januari och juli)

Dialog KS presidium+nämnd 

presidium+KD+FC+EKC+Ekonom 22-mar 23/24-maj 21-sep 22-nov

SBN 08.30-10.00 08.30-10.00 24-maj 08.30-10.00 08.30-10.00

UBN 10.15-12.00 10.15-12.00 24-maj 10.15-12.00 10.15-12.00

SON 13.00-14.30 13.00-14.30 23-maj 13.00-14.30 13.00-14.30

Miljönämnden efter U2 och U3 - 15.00-16:00 23-maj 15.00-16:00 -

Tidplan uppföljningsrapporter och dialoger 2022
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Datum 

2022-01-04 

Dnr 

LKS 2021-000518 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Karolina Samuelsson, 
karolina.samuelsson@lysekil.se 
 
 

Svar initiativärende ökad trygghet 

Sammanfattning 

I ett initiativärende från Moderaterna föreslås att kommunen ska ansöka om LOV3-
områden samt återstarta ordningsvaktsverksamhet i Lysekils tätort. Verksamheten 
föreslås finansieras genom omfördelning av budgeterat överskott för 2022. En 
första avstämning inom kommunstyrelseförvaltningen visar att insatser under 
föregående år gett positiva resultat och att en ny ansökan bör göras men med grund 
i pågående större utvärdering. Utformningen bör tydligare anpassas efter behov och 
finansiering ske inom medel riktade till kommunens utvecklingsområden. 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utifrån genomförd 
utvärdering av ordningsvaktsinsatser sommaren 2021 ansöka om LOV3-
områden för Lysekils tätort för en period om tre år.  

2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utifrån genomförd 
utvärdering av ordningsvaktsinsatser sommaren 2021 ansöka om LOV3-
områden för Havsbadet och Norra Hamnen för perioden 1 april till 30 
september för kommande treårsperiod. 

3. Om kommunen ges tillstånd till LOV3 ges kommunstyrelseförvaltningen i 
uppdrag att upphandla ordningsvaktsverksamhet på det sätt som 
förvaltningen bedömer skapar bäst effekt utifrån ett brottsförebyggande och 
trygghetsfrämjande perspektiv. 

4. Finansiering med 500 tkr sker genom att kommundirektören avsätter detta 
ur medel riktade till förstärkning av kommunens utvecklingsområden.  

5. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att till budget 2023 utvärdera 
genomförda brottsförebyggande och trygghetsfrämjande åtgärder och 
föreslå och beskriva en riktad budgetpost för framtida arbete inom området.  

Ärendet 

I ett initiativärende till kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-01 lämnade 
Moderaterna ett förslag för ökad trygghet i Lysekil. Skrivningen omfattade följande 
förslag till uppdrag åt kommundirektören: 

- Att snarast, utan att invänta vidare utvärdering, sätta igång processen med 
att ansöka om LOV3-områden inom Lysekils tätort i linje med 
säkerhetsorganisationens förslag. 

- Att vara beredd att omedelbart då LOV3-ansökan godkänts, återstarta 
ordningsvaktsverksamheten med bemanning av tvåmannapatrull söndag till 
torsdag 18.00-24.00 samt fredag och lördag 18.00-03.00. 

- Att säkerställa att medborgarna i Lysekils kommun på ett enkelt sätt kan 
komma i kontakt med ordningsvakterna då händelser inträffar som kan 
föranleda ordningsvakternas ingripande.  

http://www.lysekil.se/
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- Att säkerställa att ordningsvakterna bereds möjlighet att med lämpligt 
fordon, snabbt kunna förflytta sig inom och mellan LOV3-områdena. 

- Att inom ramen för kommunens budgeterade överskott omfördela 2 mnkr 
för att finansiera dessa åtgärder under 2022. 

Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till kommundirektören för 
utredning.  

Förvaltningens utredning 

Kommundirektören har utrett frågeställningarna i dialog med kommunens 
säkerhetsstrateg, administrativa chef samt ekonomichef. 

Under sommaren 2021 gjordes insatser med stöd av ordningsvakter och en första 
bild är att det gett en positiv effekt men en djupare utvärdering är under 
slutförande. Förvaltningens intention är att säkerställa ordningsvaktsverksamhet 
även för 2022 men att utformningen bör göras utifrån den utvärdering som är 
under slutförande. Bedömningen är att en ansökan kan skickas in till 
polismyndigheten under februari månad. En ansökan innebär inte någon garanti 
för godkännande och det går inte att på förhand säga vilka tillstånd kommunen 
kommer att få. 

Förvaltningen gör utifrån tidigare erfarenheter bedömningen att ordningsvakter 
kan tillföra värde i bredare omfattning under perioden från påsk till och med 
höstlovet med komplettering för ytterligare unika tillfällen som tex nyårsafton. 
Omfattningen i tid bör vara flexibel och rörlig. Detta för att det inte skall vara så 
uppenbart när ordningsvakterna inte längre finns på plats. Bedömningen är också 
att tiderna behöver anpassas till allmänt läge, pågående evenemang mm.  

För att säkerställa att medborgarna i Lysekil kan komma i kontakt med kommunen 
och också säkerhetsorganisationen finns en trygghetstelefon etablerad som 
kommer att vara i funktion också framåt. Denna funktion är ett bra komplement till 
men ersätter inte 112. 

Att kunna förflytta sig med lämpliga fordon är en grundförutsättning för en 
välfungerande ordningsvaktsfunktion och bör ingå i ett framtida 
upphandlingsunderlag.  

Förvaltningens bedömning är att de insatser som gjorts och görs inom det 
brottsförebyggande arbetet inom ramen för den kommunala verksamheten är 
mycket positiva och ger effekt. Sedan 2021 finns enheten Ung Utveckling inom 
Utbildningsverksamheten som bland annat ansvarar för kommunens 
fältverksamhet och har visat sig utgöra en bra kraft i arbetet i samverkan med 
andra förvaltningars verksamheter. Flera åtgärder är planerade framåt såväl internt 
i kommunen som i dialog med polisen och andra externa aktörer. De veckovisa 
måndagsavstämningarna i det operativa trygghetsteamet har de senaste månaderna 
visat att läget generellt är väldigt lugnt.  

Sedan tidigare har ekonomiska satsningar gjorts genom att förstärka verksamheten 
ung utveckling med 2 mnkr. Att omfördela medel ur ett budgeterat överskott 
bedöms inte vara möjligt då detta gör att kommunen inte klarar de finansiella mål 
som beslutats av kommunfullmäktige.  
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Inom ramen för kommundirektörens budget finns medel avsatta för att kunna 
stötta åtgärder inom kommunens prioriterade utvecklingsområden. Då ökad 
trygghet ligger inom ramen för arbetet i utvecklingsområde barn och unga gör 
förvaltningen bedömning är att 500 tkr ur dessa medel är möjliga att prioritera till 
trygghetsskapande åtgärder och då också ordningsvakter.  

För att säkerställa kontinuitet och uthållighet i det trygghetsskapande och 
förebyggande arbetet bedömer förvaltningen att en tydligare samlad budgetering 
behöver göras för kommunen som helhet och föreslår att detta område särskilt 
belyses inom ramen för arbetet med budget 2023. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör  
 

Bilaga 

Initiativärende ”Förslag för ökad trygghet i Lysekil” 

Beslutet skickas till  

Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
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§ 217 Dnr 2021-000518 

Ledamotsinitiativ från Moderaterna - förslag för ökad trygghet i Lysekil 

Sammanfattning 

Moderaterna har genom Kristian Fred (M) väckt följande ärende, ledamotsintiativ 
(KL kap 4, § 20): 

Med bakgrund i och som komplement till kommunens trygghetslöfte och 
säkerhetsstrategens föredragning på kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-03, 
är det nu dags för de styrande partierna i Lysekil att gå från ord till handling. 

Det är bra att strategiska resurser har avdelats till kommunens brottsförebyggande 
och trygghetsfrämjande arbete. Nu bör det snarast tilldelas medel för att göra det 
möjligt att avropa operativa resurser. Dessa operativa resurser ska ha möjlighet att 
ingripa mot bland annat ungdomar med normbrytande beteende och i övrigt 
medverka till att i samklang med övriga goda krafter skapa en ökad trygghet för 
medborgarna i Lysekils kommun. 

Mot bakgrund av ovan föreslår Moderaterna i Lysekil att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra åt kommundirektören: 

- Att snarast, utan att invänta vidare utvärdering, sätta igång processen med 
att ansöka om LOV3 områden inom Lysekils tätort i linje med 
säkerhetsorganisationens förslag. 

- Att vara beredd att omedelbart då LOV3 ansökan godkänts, återstarta 
ordningsvaktsverksamheten med bemanning av tvåmannapatrull söndag till 
torsdag 18.00-24.00 samt fredag och lördag 18.00-03.00. 

- Att säkerställa att medborgarna i Lysekils kommun på ett enkelt sätt kan 
komma i kontakt med ordningsvakterna då händelser inträffar som kan 
föranleda ordningsvakternas ingripande.  

- Att säkerställa att ordningsvakterna bereds möjlighet att med lämpligt 
fordon, snabbt kunna förflytta sig inom och mellan LOV3 områdena. 

- Att inom ramen för kommunens budgeterade överskott omfördela 2 miljoner 
kr för att finansiera dessa åtgärder under 2022. 

Beslutsunderlag 

Ledamotsintiativ inkommit 2021-11-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan-Olof Johansson (S): Att remittera ärendet till kommundirektören för utredning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till kommundirektören för 
utredning. 

Beslutet skickas till 



 

  Kommunstyrelsen
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Kommundirektören 



Kommunstyrelsen 

2022-01-241 

Initiativärende (M) 

Förslag för ökad trygghet i Lysekil 

Med bakgrund i och som komplement till kommunens trygghetslöfte och 

säkerhetsstrategens föredragning på kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-03, 

är det nu dags för de styrande partierna i Lysekil att gå från ord till handling. 

 

Det är bra att strategiska resurser har avdelats till kommunens brottsförebyggande 

och trygghetsfrämjande arbete. Nu bör det snarast tilldelas medel för att göra det 

möjligt att avropa operativa resurser. Dessa operativa resurser ska ha möjlighet att 

ingripa mot bland annat ungdomar med normbrytande beteende och i övrigt 

medverka till att i samklang med övriga goda krafter skapa en ökad trygghet för 

medborgarna i Lysekils kommun. 

 

Mot bakgrund av ovan föreslår Moderaterna i Lysekil att kommunstyrelsen 

beslutar att uppdra åt kommundirektören: 
 

- Att snarast, utan att invänta vidare utvärdering, sätta igång processen med att 

ansöka om LOV3 områden inom Lysekils tätort i linje med 

säkerhetsorganisationens förslag. 

 

- Att vara beredd att omedelbart då LOV3 ansökan godkänts, återstarta 

ordningsvaktsverksamheten med bemanning av tvåmannapatrull söndag till 

torsdag 18.00-24.00 samt fredag och lördag 18.00-03.00. 

 

- Att säkerställa att medborgarna i Lysekils kommun på ett enkelt sätt kan 

komma i kontakt med ordningsvakterna då händelser inträffar som kan 

föranleda ordningsvakternas ingripande.  

 

- Att säkerställa att ordningsvakterna bereds möjlighet att med lämpligt fordon, 

snabbt kunna förflytta sig inom och mellan LOV3 områdena. 

 

- Att inom ramen för kommunens budgeterade överskott omfördela 2 miljoner kr 

för att finansiera dessa åtgärder under 2022. 
 







 

 

 
 

 

Anmälningsärende  

 

 
 

Dnr 2022-000005 

 Utskriftsdatum: 

2022-01-19 

Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2022-01-26 

 

 Protokollsutdrag från Miljönämnden i mellersta Bohuslän  § 46 - Användande av begreppet 

Rättviksmodellen  

 
 

 Snabbprotokoll från Fyrbodals kommunalförbund 21-12-09 
 

 Protokollsutdrag från Fyrbodals kommunalförbund  2021-12-09§ 109 - Granskning och utlåtande 

delårsrapport 2021-08-31 
 

 Protokoll från Rådet för folkhälsa och socialhållbarhet 2021-11-23  
 

 Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-12-14, § 126 - .Hälso-och sjukvårdsavtal 
 

 Protokoll från Samordningsförbundet Väst 2021-12-10 
 

 Protokollsutdrag från miljönämnden i mellersta Bohuslän 2021-12-01, § 63 - Behovsutredning 
 

 Styrelseprotokoll nr 6, 2021-11-03  - Havets Hus i Lysekil AB 
 

 Styrelseprotokoll extra styrelsemöte 2021-10-04 - Havets Hus i Lysekil AB 

 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärende till protokollet den 26 januari 2022. 
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Avdelningen för verksamhetsstöd 
Mari-Louise Dunert 
mari-louise.dunert@lysekil.se 
 
 

Utbetalning av partistöd 2022 

Sammanfattning 

Enligt reglerna för partistöd ska utbetalning av partistöd ske under februari månad 
efter beslut i kommunfullmäktige. 

Det lokala partistödet i Lysekils kommun betalas ut till partier som är 
representerade i kommunfullmäktige. Enligt reglerna ska beloppen avseende 
grundstöd och mandatstöd justeras utifrån prisbasbeloppets förändringar. 
Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor och det innebär att grundstödet höjs till 
8 684 kronor, och mandatstödet till 11 939 kronor. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för år 2022 
ska utgå till de politiska partierna i fullmäktige i enlighet med redovisat förslag. 

Ärendet 

Enligt reglerna för partistöd ska utbetalning av partistöd ske under februari månad 
efter beslut i kommunfullmäktige. 

Det lokala partistödet i Lysekils kommun betalas ut till partier som är 
representerade i kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 
§ i kommunallagen. Ett parti är representerat om det har fått mandat i 
kommunfullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen. 

Enligt reglerna ska beloppen avseende grundstöd och mandatstöd justeras med 
prisbasbeloppets förändringar. Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2022 
till 48 300 kronor, det är en ökning med 700 kronor från föregående år. 

Förvaltningens synpunkter  

Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor och det innebär att grundstödet höjs till 
8 684 kronor, och mandatstödet till 11 939 kronor. 

Parti Antal 

mandat 

Grundstöd 

kr 

Mandatstöd 

kr 

Totalt partistöd 

kr 

Socialdemokraterna 8 8 684 95 512 104 196 

Liberalerna 2 8 684 23 878 32 562 

Centerpartiet 2 8 684 23 878 32 562 

Miljöpartiet 1 8 684 11 939 20 623 

Lysekilspartiet 7 8 684 83 573 92 257 

Moderaterna 3 8 684 35 817 44 501 

Sverigedemokraterna 4 8 684 47 756 56 440 

Kommunistiska partiet 2 8 684 23 878 32 562 

Vänsterpartiet 2 8 684 23 878 32 562 

Totalt 31 78 156 kr 370 109 448 265 
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Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare 

 

Beslutet skickas till  

Samtliga partier 
Ekonomiavdelningen för utbetalning  

http://www.lysekil.se/
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Datum 

2021-12-16 

Dnr 

LKS 2022-000026 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Reviderade bestämmelser för ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda i Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-01 att tillsätta en arvodesberedning med 
uppdrag att senast till första fullmäktigesammanträdet 2022 ta fram ett 
arvodesreglemente för mandatperioden 2023-2026.  

Arvodesberedningen har under hösten systematiskt gått igenom de befintliga 
reglerna och utifrån de politiska partiernas synpunkter förslagit ändringar, 
justeringar och kompletteringar. Alla inspel har emellertid inte resulterat i förslag 
till ändringar då dessa, efter en sammanvägd bedömning, antingen anses vara 
praktiskt svåra att hantera i ett dokument som reglerar arvoden, eller på olika sätt 
främst anses vara en intern fråga för de politiska partierna.  

Merparten av de synpunkter och inspel som de politiska partierna lämnat in har 
dock i olika grad beaktats och justerats.  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till 
reviderade bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda. 
Bestämmelserna gäller även styrelsen för helägda kommunala bolag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelse-
förvaltningen i uppdrag att arbeta in konsekvenserna av det nya regelverket i 
budget 2023. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bestämmelserna ska börjar gälla 
2023-01-01.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-01 att tillsätta en arvodesberedning med 
uppdrag att senast till första fullmäktigesammanträdet 2022 ta fram ett 
arvodesreglemente för mandatperioden 2023-2026.  

Förvaltningens utredning 

Bakgrund och uppdrag 

En omfattande och heltäckande revidering av arvodesreglementet gjordes inför 
innevarande mandatperiod och de nya bestämmelserna trädde i kraft 2019-01-01.  

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-01 att tillsätta en arvodesberedning med 
uppdrag att senast till första fullmäktigesammanträdet 2022 ta fram ett 
arvodesreglemente för mandatperioden 2023-2026. Ambitionen med den nu 
aktuella revideringen var att enbart göra sådana mindre ändringar och justeringar 
som över tid visat sig vara nödvändiga, eller där dessa i övrigt anses vara 
berättigade.  
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Mot bakgrund av ovanstående har arvodesberedningen i sitt arbete efterfrågat och 
fått inspel från fullmäktiges partier på enskilda avsnitt eller sakförhållanden i 
nuvarande reglemente som man anser specifikt bör omfattas av översynen.  
 

Inspel från de politiska partierna 
 

 Arvode för gruppmöten inför kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 

 Tak för hur stort det sammanlagda arvodet kan bli för en enskild politiker i 
förhållande till kommunstyrelsens ordförande (KSO) och/eller 
nämndsordförande. 

 Beräkningsmodellen kopplad till riksdagsledamotsarvodet 
för samtliga årsarvoden (idag är dessa kopplade till KSO). 

 KSO kopplad till prisbasbeloppet (inte riksdagsledamotsarvodet). 

 De årliga arvodeshöjningarna kopplas till de anställda i kommunen med 
lägst inkomster i spannet 19 000-26 000 kr/mån. 

 Genomgång av nivån på årsarvodena. Bedömning av den tid som krävs för 
uppdraget. Behov av att justera såväl uppåt som nedåt. 

 Fast mötesarvode för hela mandatperioden (kräver inga årliga beslut eller 
revideringar av reglementet). 

 Förlorad arbetsinkomst – höja taket till motsvarande 100 procent av KSO 
månadsarvode. 

 Procentuella omfattningen i uppdragen, tex 75 procent, kan innebära 
svårigheter för den enskilde och dess arbetsgivare. Höja oppositionsrådet till 
100 procent. 

 KSO-uppdraget. Multiplicera med en faktor, tex 1,15.  

 KSO och oppositionsråd har samma faktorer men ges samma tid för 
uppdraget. 

 Årsarvode för fullmäktigeberedning och olika Råd. 

 Tjänsteperson i kommunen som innehar förtroendeuppdrag med årsarvode. 
Ska man ta tjänstledigt motsvarande tid? Om inte, kan man göra ett bra 
jobb på båda uppdragen? 

 Timarvoderade möten som speglar den faktiska nedlagda mötestiden. 

 Förlorad arbetsinkomst är för hög näringsidkare som inte kan vidimera.  

 Tolkning/tillämpning av reglementet – jävsnämnden (i avsaknad av 
arbetsutskott) 

 Övergripande rutin för samtliga nämnder för vad som gäller för ledamöter 
med spädbarn som önskar delta på sammanträde. 

 Sammanträden ska förläggas till dagtid för att ledamöter med kommunal 
barnomsorg ska kunna delta. 

 Rätt för ledamot med små barn att kostnadsfritt placera barnet på förskola. 
Alternativt ta med sig barnet till sammanträdet. 

 Rätt till arvode vid medverkan i medborgardialoger. 
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Beredningens arbete 

Arvodesberedningen har under hösten systematiskt gått igenom de befintliga 
reglerna och utifrån de politiska partiernas synpunkter förslagit ändringar, 
justeringar och kompletteringar. Alla inspel har emellertid inte resulterat i förslag 
till ändringar då dessa, efter en sammanvägd bedömning, antingen anses vara 
praktiskt svåra att hantera i ett dokument som reglerar arvoden, eller på olika sätt 
främst anses vara en intern handhavandefråga för de politiska partierna.  

Merparten av de synpunkter och inspel som de politiska partierna lämnat in har 
dock beaktats och i olika grad justerats. 

Utgångspunkt för arvodena 

Riksdagsledamotsarvodet utgör fortsatt utgångspunkten för fastställande av 
grundarvodet för förtroendevalda i Lysekils kommun. Riksdagsledamotsarvodet 
revideras årligen efter beslut i riksdagens arvodesnämnd. Lysekils grundarvode 
utgör i sin tur utgångspunkten för fastställande av storleken på kommunens 
årsarvoden där varje uppdrag är fastställt i procent av grundarvodet. 

Beräkningsgrunden för grundarvodet är 85 procent av riksdagsledamotsarvodet. 
Grundarvodet räknas upp när förändringar i riksdagsledamotsarvodet fastställts. 
Uppräkningen av övriga årsarvoden görs vid samma tillfälle proportionellt utifrån 
årsarvodens fastställda procentsatser. 

Sammanfattande förslag 

Förutom smärre justeringar, begrepp och redaktionella justeringar föreslår 
arvodesberedningen följande förändringar gällande årsarvodena; 

 

Förslag till justeringar med arvodesberedningens kommentarer; 

 Kommunfullmäktiges ordförande. Årsarvode höjs från 3 till 5 procent.  
1:e och 2:e vice oförändrat.  

Kommentar: Att vara ordförande för kommunens högsta beslutande organ, 
förbereda och genomföra fullmäktigesammanträden, anses överlag kräva 
mer tid än vad som motsvaras av nuvarande årsarvode. Exempel från andra 
kommuner, tex Orust och Skurup, har ett arvode på 15 procent respektive 
24 procent. 

 Kommunstyrelsens ordförande. Heltidsengagerad och föreslås få ett tillägg 
med faktor 1,10 utöver grundarvodet. För 1:e vice ordf. föreslås en höjning 
av nuvarande årsarvode från 20 procent till 30 procent. 

Kommentar: Kommunstyrelsens ordförande har det övergripande 
helhetsansvaret för kommunens samlade verksamhet. Det finns också en 
hög förväntan på tillgänglighet, i princip dygnet runt, som är förknippat 
med att vara kommunens högsta politiska företrädare. Det är därför rimligt 
att detta ansvar också återspeglar sig i det arvode som utgår för detta 
uppdrag. 

Gällande förste vice ordförande är motivet till en höjning relationen mellan 
förste vice ordförande och oppositionsråd. Det är enligt arvodesberedningen 
ett alltför stort spann mellan dessa uppdrag.  
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Dessutom innebär en höjning till 30 procent att något sammanträdesarvode 
inte utgår samt att en vice ordförande i majoritet förväntas ta ett större 
ansvar för helheten än vad ett oppositionsråd förväntas göra. Dessutom 
förväntas att förste vice ordförande träder in i ansvarig ställning om KSO är 
frånvarande.   

 Samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Höjs från 15 procent till  
30 procent. För vice ordförande föreslås motsvarande höjning från  
5 procent till 10 procent.  

Kommentar: Argumenten för dessa höjningar är två. Dels existerade inte 
samhällsbyggnadsnämnden vid tidpunkten för den senaste revideringen av 
arvodena, utan ”ärvde” det arvode som dåvarande byggnadsnämnden hade. 
Samhällsbyggnadsnämnden har ett väsentligt bredare ansvarsområde än 
byggnadsnämnden hade. Dels har det visat sig att nämnden och dess 
presidie under innevarande mandatperiod haft en arbetsbelastning som 
vida överstiger nuvarande procentuella årsnivåer.   

 Valnämndens årsarvode höjs från 3 procent till 5 procent det år som är 
valår. Övriga år utgår inget årsarvode (0%), en sänkning med 1 procent.  
Vice ordförande höjs motsvarande från 1 procent till 2 procent. Övriga år 
(0%), en minskning med 0,1 procent. 

Kommentar: Logiskt att arbetsbelastningen och ansvaret är högt ett valår 
medan det omvända gäller för övriga icke valår. Är därför rimligt att justera. 

 Valberedningens ordförande höjs från 2 procent till 5 procent det år som är 
valår. Övriga år utgår inget årsarvode (0%), en sänkning med 2 procent.  
Vice ordförande höjs motsvarande från 0,4 procent till 2 procent. Övriga år 
(0%), en minskning med 0,4 procent. 

Kommentar: Samma motivering som för valnämnden. 

 Överförmyndarens arvode höjs från 4 procent till 5 procent. Arvodet för 
ersättaren ligger kvar på nuvarande 1 procent.  

Kommentar: Mot bakgrund av ansvaret, och det relativt stora antal ärenden 
som omfattas av överförmyndarens uppdrag, görs bedömningen att en 
mindre justering uppåt är rimlig.  

 

Förslag till nya tillägg med arvodesberedningens kommentarer  

 Dokumentets benämning förslås ändras från Reglemente till Bestämmelser.  

Kommentar: Arvodesregler är formellt inte ett reglemente.  

 Beslutande råd av varaktig art (Rådet för folkhälsa och social hållbarhet, 
kommunala rådet för äldrefrågor, med flera). Årsarvode 2 procent. 

Kommentar: Om man har valts till ett uppdrag som löper över tid innebär 
detta ofta att man ansvarar för beredning, förankring och faktainsamling. 
Det är därför rimligt att ett årsarvode utgår för denna insats  

 Temporära politiska forum. I de fall kommunfullmäktige beslutar tillsätta 
politiska forum av mer tillfällig art, tex en fullmäktigeberedning, 
medborgardialog, ska fullmäktige samtidigt i förekommande fall besluta om 

http://www.lysekil.se/
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årsarvode och eventuella andra ersättningar. Nivån på ersättningen beslutas 
i varje specifikt fall. 

Kommentar: Samma motivering som gällande Beslutande råd 

 Arvodesberedningen som uttolkare av arvodesbestämmelserna.  
Vid behov aktiveras beredningen för uttolkning av arvodesbestämmelserna. 
Arvodesberedningen förslås också utgöra pensionsmyndighet i Lysekils 
kommun, se nedan under ”övrigt”. Årsarvode utgår inte. 

Kommentar: En arvodesberedning väljs i samband med att de politiska 
förtroendeuppdragen tillsätts inför varje ny mandatperiod. 
Arvodesberedningen ligger dock vilande under mandatperioden och 
aktiveras endast då arvodesbestämmelserna ska revideras, samt om behov 
skulle uppstå för en tolkning av vad som finns i arvodesbestämmelserna. 
Motiveringen för en vilande arvodesberedning är att undvika att enskilda 
tjänstepersoner ska behöva göra eventuella tolkningar gällande 
arvodesbestämmelser som arbetats fram av, och gäller för, förtroendevalda.  

 

Övrigt 

 Lysekils Hamn AB 
En utredning pågår om Lysekils hamns framtida verksamhet. Utredningen 
beräknas vara färdig 2022-04-30. Arvodesberedningen föreslår därför att 
inget beslut fattas gällande årsarvodena för Lysekils Hamn AB förrän 
utredningen är klar. När det beslutet väl är fattat införs de i 
arvodesbestämmelserna. 

 Pensionsavtal för förtroendevalda (OPF-KL18) 
I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en lokal pensionsmyndighet utses. 
Detta för att kunna göra en tolkning av kommunens arvodesbestämmelser 
om detta behov eventuellt skulle uppstå.  

Som ovan föreslås ska en arvodesberedning utses i samband med att de 
politiska förtroendeuppdragen tillsätts inför en ny mandatperiod. 
Beredningens uppdrag föreslås, förutom att revidera 
arvodesbestämmelserna inför varje mandatperiod, även utgöra tolkare av 
arvodesbestämmelserna. Detta innebär att arvodesberedningen i praktiken 
utgör pensionsmyndighet i Lysekils kommun. Detta förfarande är avstämt 
med SML Löneenhet som menar att detta är en praktisk och smidig lösning. 

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och region. 
För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. Detta 
sker när kommunfullmäktige antar bestämmelserna för arvode i Lysekils 
kommun. 

OPF-KL18 omfattar även de förtroendevalda i de helägda kommunala 
bolagen i och med att dessa bolag omfattas av Lysekils kommuns 
arvodesbestämmelser. 

 Kommande revideringar av arvodena. 
Arvodesberedningen förslår att i samband kommande revideringar av 
arvodesbestämmelserna, görs det en översyn av nivåerna på årsarvodena för 
nämndernas och styrelsernas vice ordföranden. Detta bland annat med 

http://www.lysekil.se/


 

Tjänsteskrivelse Sid 6/6 

 

Dnr 

LKS 2022-000026 

 

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

anledning av att några nämnder har flera beredningsmöten medan andra 
nämnder har relativt få beredningsmöten inför respektive 
nämndsammanträde. Då kan lämpligen en avvägning göras av årsarvodet 
för vice ordförande för varje nämnd baserat på det genomsnittliga antalet 
beredningsmöten för respektive nämnd under ett år.   

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 
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Inledande bestämmelser 

Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Lysekils 
kommun. Bestämmelserna ska utvärderas inför varje ny mandatperiod. 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § 
kommunallagen (KL). (Belopp återfinns i bilaga 1). 
 

§ 1 Ersättningsformer 

De förtroendevalda i Lysekils kommun erhåller ersättningar för uppdrag i 
kommunala organ vilka utbetalas i enlighet med dessa bestämmelser i form av 
årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, resekostnadsersättning och 
traktamente, samt ersättning för förlorad arbetsinkomst. De förtroendevalda är 
inte anställda och uppbär därför arvode och inte lön. 

Kommunala organ 

§ 2 Kommunala organ 

Med kommunala organ avses kommunfullmäktige, nämnder/styrelser/helägda 
bolag och följande organ: 

1. Delegationer (utskott med beslutanderätt) inrättade med stöd av beslut av 
fullmäktige, direkt eller i reglemente och som består av tre eller flera 
förtroendevalda. 

2. Beredningar (organ med förslagsrätt för beredning av viss eller vissa 
frågor) tillsatta av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan 
kommunal nämnd och som består av två eller flera förtroendevalda. 

3. Övriga organ i enlighet med kommunfullmäktiges särskilda beslut. 

 
Med förtroendevald avses även ersättare för ledamot oavsett om vederbörande 
tjänstgör eller endast är närvarande. 
 

§ 3 Intressentsammansatta organ avseende samrådsorgan och 
dylikt. 

Bestämmelserna om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda 
tillämpas även på ledamöter och ersättare i så kallade intressentsammansatta 
organ vad avser förlorad arbetsinkomst enligt § 9. Exempel på sådana organ,  
se bilaga 4. 

Ersättningen utbetalas av kommunen i form av s.k. uppdragsersättning och 
motsvarar sammanträdes- och förrättningsarvodet enligt bestämmelse för 
ersättningar. 

Av kommunen utsedda ledamöter i s.k. intressentsammansatta organ erhåller 
reseersättning till och från sådant organ i enlighet med de bestämmelser för 
reseersättning som gäller för anställda i Lysekils kommun. 

Av kommunen utsedda ledamöter i s.k. intressentsammansatta organ kan efter 
beslut från ansvarig nämnd, erhålla ersättning för aktivt arbete i projektgrupper, 
inom ramen för organets område. 
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Beslut om ersättning fattas av ordförande eller av förvaltningschef. 

Arvode och ersättningar 

§ 4 Årsarvode 

Årsarvodena utbetalas till innehavare av uppdrag, som finns angivna i bilaga 1. 

Riksdagsledarmotsarvode är utgångspunkten för fastställande av grundarvodet 
för förtroendevalda i Lysekils kommun.  

Grundarvodet är utgångspunkten för fastställande av övriga årsarvodens storlek. 
Varje uppdrag är fastställt i procent av grundarvodet. 

Uppräkning av grundarvodet är 85 procent av riksdagsledamotsarvodet. 
Uppräkningen av övriga årsarvoden görs vid samma tillfälle proportionellt utifrån 
fastställda procentsatser. Beloppet revideras efter beslut i riksdagens 
arvodesnämnd. 

Kommunstyrelsens ordförande, ska vara heltidsengagerad, i förekommande fall 
tillsammans med annat kommunalt uppdrag, och har ett tilläggs om 10 procent 
utöver grundarvodet. 

Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd. Kommunstyrelsens 2:e 
vice ordförande är tillika oppositionsråd. 

Åtar sig heltidsengagerad förtroendevalt presidieuppdrag med fast arvode i 
Västra Götalandsregionen ska denna arvodesersättning samordnas och minska 
den arvodesersättning som Lysekils kommun utbetalar till den förtroendevalde. 

Åtar sig kommunstyrelsens ordförande/vice ordförande uppdraget som 
ordförande/vice ordförande i Lysekils Stadshus AB utgår inget årsarvode eller 
sammanträdesarvode för detta uppdrag. 
 

§ 5 Pension och omställningsstöd 

Huvudprincipen är att samtliga förtroendevalda omfattas av Bestämmelser om 
och pension för förtroendevalda (OPF-KL) enligt bilaga 3. 

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och region. För att 
äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. Detta sker när 
kommunfullmäktige antar bestämmelserna för arvode i Lysekils kommun. 

OPF-KL18 omfattar även de förtroendevalda i de helägda kommunala bolagen i 
och med att dessa bolag omfattas av Lysekils kommuns arvodesbestämmelser. 

Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i 
samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats 
av PBF, PRF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda. 
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§ 6 Frånvaro - ersättare 

För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en (1) månad ska 
arvodet minskas i motsvarande mån. Arvodet ska i sådant fall utbetalas till vald 
ersättare. 

Avgår förtroendevald, som uppbär årsarvode under löpande mandattid, ska 
fördelning av arvodet mellan denne och efterträdaren ske i förhållande till den tid 
var och en av dem innehaft uppdraget. Motsvarande ska gälla för förtroendevalda 
där kommunfullmäktige återkallar uppdraget enligt kommunallagen 4:e kapitlet 
§ 10. 

Sammanträdes- och förrättningsarvoden 

§ 7  Ersättningsberättigade uppdrag 

Arvoden för ordförande och vice ordförande är fastställda utifrån en samlad 
bedömning av uppdragets tidsåtgång och innehåll. 

• Förtroendevald uppbär sammanträdesarvode för sammanträde med det 
kommunala organ som den förtroendevalde tillhör. 

• Rätt till en timme för förlorad arbetsinkomst vid gruppmöte i direkt 
anslutning till kommunfullmäktige sammanträde. 

• Arvode utbetalas för varje protokollfört sammanträde eller för 
sammanträde som påkallats av beslut i berörd nämnd/utskott/bolag. 

• Till sammanträde räknas även sammankomster avseende exempelvis 
information, inspektion eller studiebesök inom det kommunala 
förvaltningsområdet under förutsättning att protokoll eller likvärdiga 
anteckningar förs. 

• Rätt till arvode för utsedd av nämnd eller styrelse förtroendevald att ingå i 
medborgardialoger eller motsvarande. 

• Rätt till arvode i arvodesberedningen.  

• Ersättare i nämnder, styrelser och bolag erhåller samma ersättning som 
utgår för ledamot, gäller inte vid kommunfullmäktiges sammanträden. 

• Ledamöter som inkallats till senare inställt möte ska beviljas halvdags 
sammanträdesersättning om mötet inställts samma dag. 

• Om ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår för inställt möte enligt  
§ 9, utgår dock ingen sammanträdesersättning för samma möte. 
 

§ 8  Ej ersättningsberättigade uppdrag 

• Sammanträdesarvode utbetalas inte till heltidsengagerad förtroendevald. 
Detta gäller även för sammanträde med de kommunala bolagen. 

• Sammanträdesarvode utbetalas inte till förtroendevald med ett fast 
årsarvode som uppgår till 30 procent eller högre av grundarvodet och 
avser uppdrag i egna nämnden eller utskott. 
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Nedan följer exempel på uppgifter som normalt ingår i uppdraget för 
ordförande: 

• Ytterst ansvarig för nämnden 

• Förbereda nämndens sammanträden 

• Justering av protokoll 

• Inläsning av ärenden 

• Överläggning med tjänsteperson eller annan anställd. 

• Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, förvaltningschef 
eller annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning 
eller dylikt. 

• Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av 
handling. 

• Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt. 

• Utövande av delegationsbeslut 

• Överläggning med företrädare för andra kommunala organ eller icke 
kommunala organ. 

§ 9  Ersättning för förlorad arbetsinkomst 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för verifierad förlorad arbetsinkomst. 

Utöver sammanträdes- och förrättningsarvode kan ersättning utbetalas för 
förlorad arbetsinkomst. Med förlorad arbetsinkomst avses kontantlön, semester- 
och pensionsförmåner samt andra anställningsförmåner. Ersättning utbetalas för 
förlorad arbetsinkomst som högst motsvarar 100 procent av grundarvodet. 

Ledamöter som kallats till möte som blir inställt kan beviljas ersättning för 
förlorad arbetsinkomst om mötet ställs in en vecka innan mötesdagen. 

Förtroendevald som har årsarvode som uppgår till 40 procent eller högre erhåller 
inte ersättning för förlorad arbetsinkomst som avser uppdrag i egna nämnden 
eller utskott. 
 

§ 10 Förrättningsarvode 

Förtroendevald erhåller förrättningsarvode för förrättning som avser kommunal 
angelägenhet. Med förrättning avses sådant uppdrag för kommunens räkning 
som inte har karaktär av sammanträde och som fullgörs med stöd av fattat beslut 
av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan kommunal nämnd, 
beredning eller utskott eller dess ordförande. 

Förtroendevalda med ett årsarvode på 30 procent eller lägre av grundarvodet 
erhåller förrättningsarvode. Detta gäller även förrättningar med helägda 
kommunala bolag. 

Beslut om deltagande vid förrättning som berör nämndens/utskottets ordförande 
fattas av kommunstyrelsens ordförande eller av berörd nämnd. 
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Till förrättning menas bl.a. 

• kongress, konferens, kursdeltagande, studieresa och informationsmöte, 

• förhandling eller förberedelse till förhandling med personalorganisation 
eller annan motpart, 

• överläggning med annat kommunalt organ än det den förtroendevalde 
tillhör, 

• överläggning med statliga myndigheter och organ, 

• överläggning med icke statliga eller kommunala organ, 

• studieresa med kommunfullmäktige 
 

§ 11  Arvodets storlek och samordningsbestämmelser  

• Sammanträde eller motsvarande, som varar upp till 4 timmar. se bilaga 1.  

• Sammanträde eller motsvarande, som varar mer än 4 timmar, se bilaga 1.  

• Arvode för sammanträde m.m. är maximerat till ett heldagsarvode/dag.  

• Kommunfullmäktige arvoderas som halvdag.  

• Justeringsarvode utges med 40 procent av halvdagsarvodet  

Arvodet justeras vid samma tillfälle och med samma principer som vid 
regleringen av årsarvodena enligt bilaga 1.  
 

§ 12  Resekostnadsersättning 

Ersättning för resekostnader vid inställelse till sammanträde eller förrättning 
utbetalas om avståndet mellan bostaden (årsbostaden) och sammanträdes- eller 
förrättningsstället överstiger 4 km.  

Resa med allmänna kommunikationsmedel ska kvitto lämnas in vid begäran om 
ersättning. Ersättning vid användande av egen bil gäller samma regler som för 
kommunens anställda i tjänsten. 

Ersättning för resor medges även för resor från platser utanför kommunen i 
samband med inställelse till sammanträde eller förrättning med en maximerad 
körsträcka på 100 km enkel väg. 

Förtroendevalda som har fast årsarvode, som uppgår till 30 procent eller högre av 
grundarvodet, äger inte rätt till resekostnadsersättning för uppdrag i berörd 
nämnd. 
 

§ 13  Sammanträde/förrättning utom kommunen 

För sammanträde och förrättning utom kommunen erhåller förtroendevalt 
förrättningsarvode för den sammanlagda tiden för avresa, uppdrag och 
hemkomst. Förrättningsarvodet kan per dygn inte utgå till högre belopp än 
heldagsarvodet. 

Arvode utbetalas inte till förtroendevald med årsarvode som är högre än  
20 procent av grundarvodet.  
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Kostnadsersättningar 

§ 14 Barntillsynskostnader 

Ersättning utbetalas för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroendevaldas familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om 
särskilda skäl föreligger, kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning 
betalas motsvarande styrkta belopp dock med högst det belopp som 
kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga 2. 

Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av 
annan närstående och inte heller för tid då barnet vistats i den kommunala 
barnomsorgen. 
 

§ 15 Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrade eller svårt 
sjuk 

Ersättning betalas för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person 
som vistas i den förtroendevaldas bostad. Ersättning betalas motsvarande styrkta 
utlägg dock med högst det belopp som kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga 2. 

Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller annan 
närstående. 
 

§ 16  Funktionshindrade förtroendevalds särskilda kostnader 

Ersättning betalas till funktionshindrade förtroendevald för särskilda kostnader 
som inte ersätts på annat sätt genom styrkta utlägg. Här ingår kostnader för till 
exempel resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar 
och liknande. Ersättning betalas motsvarande styrkta belopp dock med högst det 
belopp som kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga 2. 
 

§ 17 Övriga kostnader 

Förtroendevalda som har en årsarvodering på 50 procent eller mer erhåller en 
tjänstetelefon oavsett antal uppdrag. 

För andra kostnader än de som avses i §§ 14-16 betalas ut om den 
förtroendevalda kan visa att särskilda skäl finns för dessa kostnader. Ersättning 
utgår inte om den förtroendevalda haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna 
uppkommit. 
 

Utbetalningsregler 

§ 18 Resekostnadsersättning och traktamente utom kommunen 

Vid sammanträde eller förrättning utom kommunen äger förtroendevalda 
uppbära resekostnadsersättning och traktamente enligt det för kommunen 
gällande traktamentsavtalet. 
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§ 19 Årsarvode 

Utbetalas genom löneenhetens försorg månadsvis. 
 

§ 20 Sammanträdes- och förrättningsarvode samt resekostnadsersättning 

Utbetalas genom löneenhetens försorg månadsvis i efterskott. Det åligger 
sekreterarna i berörda nämnder, delegationer, beredningar etc. att vid varje 
sammanträde/förrättning upprätta förteckning över deltagande. 
 

§ 21 Inlämnande av underlag för ersättning 

Vid inlämnande av underlag för ersättning för sammanträdes- och 
förrättningsarvode, traktamente och resekostnadsersättning ska kommunens 
framtagna blanketter användas. Dessa lämnas till nämndsekreterarna i respektive 
nämnd, senast sex (6) månader efter genomfört uppdrag. 
 

§ 22 Verifiering av utgift 

Utgift i samband med sammanträde eller förrättning ska styrkas med kvitto eller 
motsvarande verifikation. 
 

§ 23 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 

Förtroendevald som förlorar arbetsinkomst på grund av sammanträde eller 
förrättning har rätt till ersättning för inkomstbortfall efter uppvisade av 
lönespecifikation eller intyg från arbetsgivare. Intyg inlämnas årligen till 
löneenhetens i januari månad. 
 

§ 24 Egenföretagare 

Kan förlorad arbetsinkomst styrkas men inte med specificerat belopp kan en 
schablon för egenföretagare användas. Ersättning utgår per timme som är 30 
procent av grundarvodet dividerat med 165. Med egenföretagare avses person 
som innehar F-skattsedel. 
 

§ 25 Praktikanttjänstgöring 

Förtroendevald har efter beslut av vederbörande nämnd eller styrelse rätt att, 
såsom utbildning i förtroendeuppdraget, under kortare tid följa verksamheten 
som respektive nämnd eller styrelse har det politiska verksamhetsansvaret för. 
Ersättning regleras i § 9. 

Följande riktlinjer ska gälla: 

1. Tjänstgöringens längd och omfattning ska gälla med hänsyn till 
verksamhetens art och karaktär. 

2. Vid större förvaltning med mer omfattande verksamhet och flera olika 
verksamhetsområden kan tjänstgöringen omfatta ett större antal dagar 
än vid förvaltning med mindre omfattning och mer ensartad 
verksamhet. Tjänstgöringen ska inte omfatta längre sammanlagd tid än 
tre arbetsdagar. 
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3. Som underlag för bedömningen av tjänstgöringens längd bör även läggas 
förtroendeuppdragets karaktär (ordförande, viceordförande etc.). 

 

§ 26  Godkännande 

Nämndsekreterare/kommunsekreterare kontrollerar och godkänner inlämnade 
underlag och vidarebefordrar till löneenheten för utbetalning. 
 

Tolkning och tillämpning 

§ 27 Tolkning och tillämpning 

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt undantag 
därifrån avgörs av arvodesberedningen. 
 

Helägda kommunala bolag 

§ 28 Beräkningsgrunden och övriga ersättningar för samtliga helägda 
kommunala bolag  

Beräkningsgrunden och övriga ersättningar för samtliga helägda kommunala 
bolag följer Lysekils kommuns arvodesreglemente och arvodesnivåerna 
(beräkningsfaktorn) baseras på ansvar och arbetsbelastning. 

 

 

Bolag 

Lysekils 
Stadshus 

AB 

LEVA i 

Lysekil 
AB 

Lysekils- 
bostäder 

AB 

Lysekils 
Hamn AB 

Havets 
Hus AB 

Ordf. arvode faktor 5,0 % 14,0 % 11,0 %  7 % 

Vice ordf. arvode 
faktor 

1,0 % 3,5 % 3,0 %  2 % 

 

 

 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Arvoden 

Bilaga 2 Kostnadsersättningar  

Bilaga 3 Pension för förtroendevalda 

Bilaga 4 Exempel på samrådsgrupper och intressesammansatta grupper 
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Bilaga 2 – Kostnadsersättningar 

 

§ 14 Barntillsynskostnader 

Kostnader för barntillsyn ersätts enligt nedanstående formel.  
Verifierat belopp, maximalt 15 x prisbasbeloppet = kr / dag  

 260 

 

§ 15 Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrade eller svårt 
sjuk 

Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrade eller svårt sjuk ersätts 
enligt nedanstående formel. 

Verifierat belopp, maximalt 15 x prisbasbeloppet = kr / dag  

 260 

 

§ 16 Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader 

Särskilda kostnader för funktionshindrad förtroendevald ersätts enligt 
nedanstående formel. 

Verifierat belopp, maximalt 15 x prisbasbeloppet = kr / dag  

 260 
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Bilaga 3 - Pension för förtroendevalda 

 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL) 

Kapitel 1 - Inledande bestämmelser 

§ 1 Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-
KL18. 
 

§ 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 
bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 
från tid till annan beslutar. 
 

Kapitel 2 - Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda 

§ 1 Tillämpningsområde  

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i  
4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller 
landstinget/regionen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt 
minst 40 procent av heltid.  

Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i 
samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats 
av PBF, PRF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda.  

 

§ 2 Omställningsstöd  

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 
arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 
kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för 
att få ett nytt arbete. 
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§ 3 Aktiva omställningsinsatser  

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 
eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat 
sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som 
inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder när han eller hon lämnar sitt 
(sina) uppdrag. 

Respektive kommun och landsting/region och kommunalförbund har att utifrån 
den förtroendevaldes förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 
omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 
erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 
rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  
 

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd  

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. 

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år. 

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 
beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 
under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 
förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 
hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen 
eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning. 
 

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 
tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 
att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 
kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes 
årsarvode året innan avgångstidpunkten. 
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Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller 
får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 
 

§ 6 Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inte annat anges. 

Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 
samordning. 
 

§ 7 Uppgiftsskyldighet  

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 
delvis avstå från efterkrav.  
 

§ 8 Ansökan om omställningsstöd  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 
förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag. 
 

§ 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd 

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger bör 
den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader efter 
det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
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Kapitel 3 - Pensionsbestämmelser 

§ 1 Tillämpningsområde m.m.  

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet.  

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 
(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 
 

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning  

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:  

a. avgiftsbestämd ålderspension  

b. sjukpension  

c. efterlevandeskydd  
 

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension  

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  
 

§ 4 Pensionsgrundande inkomst  

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.  

Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den 
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det 
pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller föräldraledighet 
och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska den 
pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 
traktamente eller kostnadsersättning. 
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§ 5 Pensionsavgifter  

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 
inkomst enligt § 4.  

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 
och med 7,5 inkomstbasbelopp.  

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har fyllt i 32 
a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den 
pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och som 
får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och 
som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt 
uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under 
tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB).  

Anmärkning  

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten 
året före den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.  

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret 
är högre än 3,5 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 
tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen och landstinget/regionen ut 
motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte 
är pensionsgrundande.  

Belopp understigande 200 kr avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och 
med år 2019 uppräknas nivån 200 kr årligen med förändringen av 
inkomstbasbeloppet. 
 

§ 6 Tryggande av pensionsavgift  

Pensionsavgiften tryggas genom en försäkrad direktpension och avgiften för ett 
kalenderår avsätts senast den 31 maj följande år till en försäkring i enlighet med 
kommunens riktlinjer för Trygg Politikerpension®. Försäkringsbolag anvisas av 
kommunen. 

Pensionsförsäkring innehåller ett obligatoriskt återbetalningsskydd enligt § 11.  
 

§ 7 Information  

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 
eller hennes avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och 
avsättning av pensionsavgift.  
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§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension  

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsavgiften enligt § 6, 
sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän 
pension utbetalad.  

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt.  
 

§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av avgiftsbestämd pension  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning av pensionsavgift. 
Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen 
ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 
kan detta belopp avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift.  

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.  
 

§ 10 Sjukpension  

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 
sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 
härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång.  

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 
den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 
beräkningsunderlag. 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt 
AGS-KL.  

Sjukpension betalas ut under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 
upphör också rätten till sjukpension.  

Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas 
ut, dock inte för längre tid än då sjuk- och aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken lämnas.  

Anmärkningar  

1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen).  

2. Sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller för 
utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.  

  



 

   
 

 

 

 

Sida 19 av 23 

 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller 
aktivitetsersättning. 

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 
tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 
 

§ 11 Återbetalningsskydd 

Försäkringen omfattar ålderspension med återbetalningsskydd. Förmånstagare 
skall i första hand vara den förtroendevaldes maka/make/registrerade 
partner/sambo och i andra hand förtroendevaldes barn. 

Den förtroendevalde kan när som helst välja att ta bort återbetalningsskyddet. 
Den förtroendevalde kan lägga till återbetalningsskydd enligt försäkringsgivarens 
vid varje tidpunkt gällande försäkringsvillkor.  

Förtroendevald kan själv välja förmånstagare för återbetalningsskyddet. 
Förordnande av förmånstagare samt ändring av förmånstagarförordnande sker 
genom skriftligt meddelande till Försäkringsgivaren på blankett som anvisats av 
Försäkringsgivaren. 
 

§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån  

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 
19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.  
 

§ 13 Finansiering  

För pensionsavgift enligt dessa bestämmelser svarar kommun och 
landsting/region.  
 

§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och familjeskydd  

Utbetalning av sjukpension och familjeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och familjeskydd ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigade 
bör få pension utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit 
emot sådan ansökan.  
 

§ 17 Uppgiftsskyldighet m.m.  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att fastställa rätten till sjukpension. Förtroendevald som inte fullgör de 
skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till förmåner och 
kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp 
mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag. 
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Kapitel 4 - Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1 Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 
antas av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. 
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 
 

§ 2 Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och 

 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 
 

§ 3 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den förtroendevalde 
avlider: 

a. under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b. under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 
10 

c. Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om 
den förtroendevalde avlider: 

d. inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 
uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna 

b. – c. om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 
eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 
uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 
 

§ 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 
maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 
dödsfallet. 
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§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 
ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med 
slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 

1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 
med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 
delar. 
 

§ 6 Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har 
rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 
förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 
och fostran i adoptionssyfte. 
 

§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 
månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 
samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 
med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 
prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 
dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 
och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 
inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 
efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter årligen 
uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 

Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 
betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 
utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 
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§ 8 Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 
senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen. 

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 
anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 
lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 
pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 
nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning. 

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt familjeskydd 
utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från kommande 
utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under förutsättning att 
efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter var oriktiga. 
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 
familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 
förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 § 
första stycket FAL. 
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Bilaga 4 - Exempel på samrådsgrupper och 
intressentsammansatta organ 

 

Rambo AB 

Fyrstads Flygplats AB  

Lysekils Hamn AB 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän  

Kommunalförbundet Fyrbodal  

Samordningsförbundet Väst 

Tolkförmedling Väst 

Bohuskustens vattenvårdsförbund 

Gode män enligt fastighetsbildningen  

Gullmarsfjordens naturvårdsområde  

Leader Bohuskust och Gränsbygd 

Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder  

Sjömanskyrkan  

Fornminnesällskapet  

Vikarvet Carl och Calla Curmans stiftelse  

Stiftelsen Skaftökuttern  

Stiftelsen Stora Kornö 



Bilaga 1 till Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda 
Antagen av Lysekils kommunfullmäktige  2022-02-16, § 

Arvoden fr o m 2023-01-01 Lysekils kommun

Arvode riksdagsledamot, kr/mån (uppdateras hösten 2022) 71 500

Beräkningsbas: arvode riksdagsledamot x 0,85 kr/mån 60 775

Nämnd/styrelse Uppdrag Gällande Nytt förslag Månadsarvode Årsarvode

Kommunfullmäktige Ordf 3% 5% 3 039 36 465

1:e och 2:e vice ordf 1% 608 7 293

Kommunstyrelse Ordf, tillika kommunalråd 100% 110% 66 853 802 230

1:e vice ordf 20% 30% 18 233 218 790

2:e vice ordf, tillika oppositionsråd 75% 45 581 546 975

Samhällsbyggnadsnämnd Ordf 15% 30% 18 233 218 790

Vice ordf 5% 10% 6 078 72 930

Utbildningsnämnd Ordf 30% 18 233 218 790

Vice ordf 10% 6 078 72 930

Socialnämnd Ordf 40% 24 310 291 720

Vice ordf 20% 12 155 145 860

Miljönämnden (MiMB) 1:e alt 2:e vice ordf Lysekil 8% 4 862 58 344

Kommunrevision Ordf 5% 3 039 36 465

Vice ordf 2% 1 216 14 586

Valnämnd Ordf, endast valår 5% 3 039 36 465

Vice ordf, endast valår 2% 1 216 14 586

Valberedning Ordf, endast valår 5% 3 039 36 465

Vice ordf, endast valår 2% 1 216 14 586

Råd (folkhälsoråd m fl) Ordförande 2% 1 216 14 586

Beredningar och motsv KF beslutar i varje enskilt fall

Arvodesberedning (ledamöter utses av KF, endast dagsarvode)

Överförmyndaren Överförmyndare 4% 5% 3 039 36 465

Ersättare 1% 608 7 293

Lysekils stadshus AB Ordf 5% 3 039 36 465

Vice ordf 1% 608 7 293

LEVA i Lysekil AB Ordf 14% 8 509 102 102

Vice ordf 3,5% 2 127 25 526

LysekilsBostader AB Ordf 11% 6 685 80 223

Vice ordf 3% 1 823 21 879

Havets Hus AB Ordförande 7% 4 254 51 051

Vice ordförande 2% 1 216 14 586

Lysekils Hamn AB Ordf Beslut hösten 2022

Vice ordf Beslut hösten 2022

Summa: 270 145 3 241 739

Hel-, halvsdags och justeringsarvode

Basersättning/tim (Beräkningsbas x 12 x 30 % /1735 årstimmar) 126 kr

För sammanträde med varaktighet av högst 4 tim (basersättning/tim x 5) 631 kr

För sammanträde med varaktighet av mer än 4 tim = max dagarvode (basersättning/tim x 9) 1 135 kr

Justeringsarvode, basersättning/tim x 2 tim 252 kr
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Datum 

2022-01-19 

Dnr 

LKS 2018-000163 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Svar på motion avseende utbyggnad av Brastad sporthall 

Sammanfattning 

Christoffer Zakariasson (SD) har i en motion 2018-12-17 föreslagit utbyggnad av 
Brastads sporthall med plats för kaféteria och ungdomsgård. Vidare föreslås en 
översyn av golv i sporthallen som motionären menar är halt med risk för skador. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-01 § 216 att remittera ärendet till 
utbildningsnämnden gällande punkt 1 i motionen ” Utbyggnad av idrottshallen 
med plats för kaféteria samt plats för ungdomsgård” 

Utbildningsförvaltningen menar i sin tjänsteskrivelse att det som framförs i 
motionen är en viktig och efterfrågad verksamhet eftersom det saknas mötesplatser 
för unga i Brastadområdet. Intentionen i motionen skulle därför vara positivt för 
lokalsamhället. Kommunstyrelseförvaltningen delar denna bild. 

För att kunna möjliggöra intentionen i motionen har utbildningsnämnden idag 
(2022-01-19) fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge 
nämnden i uppdrag, att utifrån ett brett perspektiv, utreda förutsättningarna för att 
skapa en mötesplats för barn och unga i Brastadområdet.  

Kommunstyrelseförvaltningen delar utbildningsförvaltningens syn och föreslår 
därför, i likhet med utbildningsnämndens beslut, att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige ge utbildningsnämnden i uppdrag utreda förutsättningarna för 
tillskapandet av en mötesplats för barn och unga i Brastadområdet. Detta uppdrag 
genomförs lämpligen i samråd med samhällsbyggnadsnämnden som därför också 
föreslås få detta uppdrag av kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara 
besvarad med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge 
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag, att utifrån ett brett 
perspektiv, utreda förutsättningarna för att skapa en mötesplats för barn och unga i 
Brastadområdet, uppdraget redovisas under 2022. 

Ärendet 

Christoffer Zakariasson, (SD) har i en motion 2018-12-17 föreslagit utbyggnad av 
Brastads sporthall med plats för kaféteria och ungdomsgård. Vidare föreslås en 
översyn av golv i sporthallen som motionären menar är halt med risk för skador. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-01 §216 att remittera ärendet till 
utbildningsnämnden gällande punkt 1 i motionen ” Utbyggnad av idrottshallen 
med plats för kaféteria samt plats för ungdomsgård”. 
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Förvaltningens synpunkter 

Utbildningsförvaltningen menar i sin tjänsteskrivelse att i grunden lyfter motionen 
en viktig och efterfrågad verksamhet eftersom det saknas mötesplatser för unga i 
Brastadområdet. Intentionen i motionen skulle vara positivt för lokalsamhället. 

För att möta behov av mötesplatser av social karaktär (med möjlighet för olika slags 
aktiviteter) kan olika typer av lösningar för öppen ungdomsverksamhet fungera. 
Det är dock viktigt att det finns krav på en tydlig ledning och struktur, ekonomisk 
hållbarhet, en kunskapsbaserad verksamhetsplan och en långsiktighet för att det 
ska ges en realistisk möjlighet att arbeta främjande och förebyggande. Risken är 
annars att det enbart blir en öppen lokal som bemannas sporadiskt utifrån att 
fungera som en ”värmestuga” och kiosk för unga, vilket riskerar att bli 
kontraproduktivt och en negativ mötesplats. 

Olika ungdomsgrupper och generationer har olika intressen och preferenser.  
Öppen ungdomsverksamhet ska bygga på delaktighet, inkludering och ett socialt 
värde i de aktiviteter som erbjuds. Det är därför centralt att kunna visa på olika 
möjligheter i verksamheten. Ungdomsgårdens lokaler måste rymma ett brett utbud. 
Detta för att kunna inspirera och fungera som utgångspunkt för olika aktiviteter 
och på så sätt bli en gemensam mötesplats för unga. 

Att hitta samverkansmöjligheter mellan föreningsliv och kommun för att möta det 
identifierade behovet (kopplat till den aktuella motionen) är ett både rimligt och 
troligtvis positivt alternativ. En sådan lösning skulle kunna vara aktuell om 
föreningslivet är intresserade av detta och om ekonomiskt stöd kan ges av 
kommunen. Detta skulle förhoppningsvis gynna samverkan mellan föreningar i 
Brastad om det blir ett formulerat gemensamt åtagande. 

Utbildningsförvaltningen menar i sin tjänsteskrivelse att det som framförs i 
motionen är en viktig och efterfrågad verksamhet eftersom det saknas mötesplatser 
för unga i Brastadområdet. Intentionen i motionen skulle därför vara positivt för 
lokalsamhället. Kommunstyrelseförvaltningen delar denna bild. 

För att kunna möjliggöra intentionen i motionen har utbildningsnämnden idag 
(2022-01-19) fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge 
nämnden i uppdrag, att utifrån ett brett perspektiv, utreda förutsättningarna för att 
skapa en mötesplats för barn och unga i Brastadområdet.  

Kommunstyrelseförvaltningen delar utbildningsförvaltningens syn och föreslår 
därför, i likhet med utbildningsnämndens beslut, att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige ge utbildningsnämnden i uppdrag utreda förutsättningarna för 
tillskapandet av en mötesplats för barn och unga i Brastadområdet. Detta uppdrag 
genomförs lämpligen i samråd med samhällsbyggnadsnämnden som därför också 
föreslås få detta uppdrag av kommunfullmäktige. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 
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Bilagor 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-01-19, § 5  
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-11 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 216  
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-17, § 244 med bilagor 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-03-15, § 39 
Motion 

Beslutet skickas till  

Motionären 
Utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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  Utbildningsnämnden 
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2022-01-19 

 

4 (4) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

B4C1E8758F42E471EF6125A0573700A0638914C0C3 

 

 

UBN § 5 Dnr 2021-000581 

Remissvar på motion från Christoffer Zakariasson (SD) angående 
utbyggnad av Brastad sporthall 

Sammanfattning 

Christoffer Zakariasson (SD) har i en motion 2018-12-17 föreslagit utbyggnad av 
Brastads sporthall med plats för kaféteria och ungdomsgård. Vidare föreslås en 
översyn av golv i sporthallen som motionären menar är halt med risk för skador. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-01 § 216 att remittera ärendet till 
utbildningsnämnden gällande punkt 1 i motionen ” Utbyggnad av idrottshallen med 
plats för kaféteria samt plats för ungdomsgård” 

Utbildningsnämnden anser att i grunden lyfter motionen en viktig och efterfrågad 
verksamhet eftersom det saknas mötesplatser för unga i Brastadområdet. 
Intentionen i motionen skulle vara positivt för lokalsamhället. 

För att kunna möjliggöra intentionen i motionen föreslås kommunfullmäktige att ge 
utbildningsnämnden i uppdrag, att utifrån ett brett perspektiv, utreda 
förutsättningarna för att skapa en mötesplats för barn och unga i Brastadområdet, 
uppdraget redovisas under 2022. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-11 
LKS 2021-12-01 § 216 – Remissvar på motion från Christoffer Zakariasson (SD) 
angående utbyggnad av Brastad sporthall 
Motion  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Monica Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses 
vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen. 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge 
utbildningsnämnden i uppdrag, att utifrån ett brett perspektiv, utreda 
förutsättningarna för att skapa en mötesplats för barn och unga i Brastadområdet, 
uppdraget redovisas under 2022. 

Paragrafen justeras omedelbart.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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2022-01-11 

Dnr 
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Utbildningsförvaltningen  
Katarina Andersson, 
katarina.andersson3@lysekil.se 
 
 

Remissvar gällande utbyggnad av idrottshallen med plats för 
kaféteria samt plats för ungdomsgård 

Sammanfattning 

Christoffer Zakariasson (SD) har i en motion 2018-12-17 föreslagit utbyggnad av 
Brastads sporthall med plats för kaféteria och ungdomsgård. Vidare föreslås en 
översyn av golv i sporthallen som motionären menar är halt med risk för skador. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-01 § 216 att remittera ärendet till 
utbildningsnämnden gällande punkt 1 i motionen ” Utbyggnad av idrottshallen 
med plats för kaféteria samt plats för ungdomsgård” 

Utbildningsnämnden anser att i grunden lyfter motionen en viktig och efterfrågad 
verksamhet eftersom det saknas mötesplatser för unga i Brastadområdet. 
Intentionen i motionen skulle vara positivt för lokalsamhället. 

För att kunna möjliggöra intentionen i motionen föreslås kommunfullmäktige att 
ge utbildningsnämnden i uppdrag, att utifrån ett brett perspektiv, utreda 
förutsättningarna för att skapa en mötesplats för barn och unga i Brastadområdet, 
uppdraget redovisas under 2022. 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses 
vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen. 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge 
utbildningsnämnden i uppdrag, att utifrån ett brett perspektiv, utreda 
förutsättningarna för att skapa en mötesplats för barn och unga i Brastadområdet, 
uppdraget redovisas under 2022. 

Ärendet 

Christoffer Zakariasson, (SD) har i en motion 2018-12-17 föreslagit utbyggnad av 
Brastads sporthall med plats för kaféteria och ungdomsgård. Vidare föreslås en 
översyn av golv i sporthallen som motionären menar är halt med risk för skador. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-01 §216 att remittera ärendet till 
utbildningsnämnden gällande punkt 1 i motionen ” Utbyggnad av idrottshallen 
med plats för kaféteria samt plats för ungdomsgård”. 

Förvaltningens synpunkter  

Utbildningsnämnden anser att i grunden lyfter motionen en viktig och efterfrågad 
verksamhet eftersom det saknas mötesplatser för unga i Brastadområdet. 
Intentionen i motionen skulle vara positivt för lokalsamhället. 

För att möta behov av mötesplatser av social karaktär (med möjlighet för olika slags 
aktiviteter) kan olika typer av lösningar för öppen ungdomsverksamhet fungera. 
Det är dock viktigt att det finns krav på en tydlig ledning och struktur, ekonomisk 
hållbarhet, en kunskapsbaserad verksamhetsplan och en långsiktighet för att det 
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ska ges en realistisk möjlighet att arbeta främjande och förebyggande. Risken är 
annars att det enbart blir en öppen lokal som bemannas sporadiskt utifrån att 
fungera som en ”värmestuga” och kiosk för unga, vilket riskerar att bli 
kontraproduktivt och en negativ mötesplats. 

Olika ungdomsgrupper och generationer har olika intressen och preferenser.  
Öppen ungdomsverksamhet ska bygga på delaktighet, inkludering och ett socialt 
värde i de aktiviteter som erbjuds. Det är därför centralt att kunna visa på olika 
möjligheter i verksamheten. Ungdomsgårdens lokaler måste rymma ett brett utbud. 
Detta för att kunna inspirera och fungera som utgångspunkt för olika aktiviteter 
och på så sätt bli en gemensam mötesplats för unga. 

Att hitta samverkansmöjligheter mellan föreningsliv och kommun för att möta det 
identifierade behovet (kopplat till den aktuella motionen) är ett både rimligt och 
troligtvis positivt alternativ. En sådan lösning skulle kunna vara aktuell om 
föreningslivet är intresserade av detta och om ekonomiskt stöd kan ges av 
kommunen. Detta skulle förhoppningsvis gynna samverkan mellan föreningar i 
Brastad om det blir ett formulerat gemensamt åtagande. 

För att kunna möjliggöra intentionen i motionen föreslås kommunfullmäktige att 
ge utbildningsnämnden i uppdrag, att utifrån ett brett perspektiv, utreda 
förutsättningarna för att skapa en mötesplats för barn och unga i Brastadområdet. 
Uppdraget redovisas under 2022. 

Lennart Olsson 
Förvaltningschef 

Katarina Andersson 
Handläggare 

 

Bilagor 

LKS 2021-12-01 § 216 – Svar på motion från Christoffer Zakariasson (SD) angående 
utbyggnad av Brastad sporthall 
Tjänsteskrivelse 2021-10-22 
Motion från Christoffer Zakariasson  
 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Utbildningsnämnden 
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§ 216 Dnr 2018-000163 

Svar på motion från Christoffer Zakariasson (SD) angående utbyggnad 
av Brastad sporthall 

Sammanfattning 

Christoffer Zakariasson, (SD) har i en motion 2018-08-10 föreslagit utbyggnad av 
Brastad sporthall med plats för kafeteria och ungdomsgård. Vidare föreslås en 
översyn av golvet i sporthallen som motionären menar är halt med risk för skador. 

Kommunstyrelsen behandlade motionen 2020-10-07 och beslutade att 
återremittera ärendet för att undersöka möjligheten att skapa en attraktiv plats för 
barn och ungdomar i Brastad och för ett klargörande av skicket på golvet i hallen.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att motionen ska anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i 
förvaltningens tjänsteskrivelse. Kommunstyrelseförvaltningen tolkar 
samhällsbyggnadsnämndens beslut som att man anser att motionen i stort har 
besvarats i tidigare tjänsteskrivelser. Bland annat redogörs i tjänsteskrivelsen 2020-
11-25 för diverse kompletteringar gällande golvet i hallen. 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämnden inte 
berört den del av återremissen från kommunstyrelsen som gäller att undersöka 
möjligheten för att skapa en attraktiv plats för barn och ungdomar i Brastad. 
Eventuellt beror detta på att ett sådant uppdrag bör ligga hos utbildningsnämnden 
och inte hos samhällsbyggnadsnämnden. Uppdraget är dessutom avsevärt bredare 
än att komplettera den aktuella motionen som primärt handlar om en utbyggnad av 
Brastad sporthall.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har som ambition att ta ett större grepp om Brastad 
sporthall omkring 2023-2024. Målsättningen är då att dels göra underhåll av 
ytskikt, bygga om apparat rum. dels att få med LEVA i Lysekil AB i en 
solcellsanläggning. Det finns också planer på en eventuell utbyggnad av gymmet, 
men behov och utformning av gymmet måste först utredas av fritidsenheten.  

Kommunstyrelseförvaltningen menar att återremissen om förutsättningarna för en 
lokal ungdomsgård, kräver ytterligare utredning vilket bör ske gemensamt av 
utbildnings- och samhällsbyggnadsförvaltningarna, och att kommunfullmäktige ger 
dem detta uppdrag. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-22 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-17, § 244 med bilagor 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-03-15, § 39  
Motion 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Christoffer Zakariasson (SD): Bifall till motionens förslag punkt 1 ”Utbyggnad av 
idrottshallen med plats för en kaféteria samt plats för ungdomsgård”.  
Punkt 2 gällande golvet i idrottshallen anses besvarad med hänvisning till vad som 
anförs i tjänsteskrivelsen 2021-10-22. 

Yngve Berlin (K) och Kristian Fred (M): Bifall till Christoffer Zakariassons förslag. 

Jan-Olof Johanson (S): Att remittera ärendet till utbildningsnämnden gällande 
punkt 1 i motionen ”Utbyggnad av idrottshallen med plats för en kaféteria samt plats 
för ungdomsgård” med återredovisning senast februari 2022. 

Ajournering  

Mötet ajourneras under tiden 16.40-16.50 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Christoffer Zakariassons m.fl. förslag mot Jan-Olof Johanssons 
förslag i punkt 1 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jan-olof Johanssons 
förslag. 

Omröstning begärs 

Ja-röst till Christoffer Zakariassons m.fl. förslag. 

Nej-röst till Jan-olof Johanssons förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 3 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Jan-Olof 
Johanssons förslag. 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S  X  

Emma Nohrén MP  X  

Ronald Rombrant LP  X  

Christina Gustavsson S  X  

Lars Björneld L  X  

Björn Martinsson LP  X  

Kristian Fred M X   

Christoffer Zakariasson SD X   

Yngve Berlin K X   

Summa  3 6  
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Fortsatt beslutsgång 

Ordförande frågar om punkt 2 gällande golvet i idrottshallen anses besvarad med 
hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen 2021-10-22 och finner att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att punkt 2 anses besvarad med 
hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen 2021-10-22.   

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till utbildningsnämnden gällande 
punkt 1 i motionen ”Utbyggnad av idrottshallen med plats för en kaféteria samt 
plats för ungdomsgård” med återredovisning senast februari 2022. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att punkt 2 gällande golvet i 
idrottshallen anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen 
2021-10-22 och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att punkt 
2 anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen 2021-10-22. 

Beslutet skickas till 

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

Svar på motion avseende utbyggnad av Brastad sporthall 

Sammanfattning 

Christoffer Zakariasson, (SD) har i en motion 2018-08-10 föreslagit utbyggnad av 
Brastad sporthall med plats för kafeteria och ungdomsgård. Vidare föreslås en 
översyn av golvet i sporthallen som motionären menar är halt med risk för skador. 

Kommunstyrelsen behandlade motionen 2020-10-07 och beslutade att 
återremittera ärendet för att undersöka möjligheten att skapa en attraktiv plats för 
barn och ungdomar i Brastad och för ett klargörande av skicket på golvet i hallen.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att motionen ska anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i 
förvaltningens tjänsteskrivelse. Kommunstyrelseförvaltningen tolkar 
samhällsbyggnadsnämndens beslut som att man anser att motionen i stort har 
besvarats i tidigare tjänsteskrivelser. Bland annat redogörs i tjänsteskrivelsen 
2020-11-25 för diverse kompletteringar gällande golvet i hallen. 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämnden inte 
berört den del av återremissen från kommunstyrelsen som gäller att undersöka 
möjligheten för att skapa en attraktiv plats för barn och ungdomar i Brastad. 
Eventuellt beror detta på att ett sådant uppdrag bör ligga hos utbildningsnämnden 
och inte hos samhällsbyggnadsnämnden. Uppdraget är dessutom avsevärt bredare 
än att komplettera den aktuella motionen som primärt handlar om en utbyggnad av 
Brastad sporthall.  

Den vidtagna åtgärden i Bottnahallen, att lägga en sportgolvslack på trägolvet, som 
återställer grepp för fotleder och ligament, dvs en ökad säkerhet vid användning, 
skulle ha utvärderats under hösten/vintern 2020/2021, för att därefter utgöra 
grunden för eventuella liknande åtgärder i Brastad sporthall. Någon sådan 
utvärdering har inte utförts under 2021 vilket till stor del beror på att man varit 
tvungna att prioritera andra underhållsåtgärder, bland annat brandtekniska krav 
som man enligt lag varit tvungna att åtgärda. 

Fastighetsenheten har inte fått några indikationer från Fritidsenheten att golvet i 
Brastad sporthall skulle vara sämre nu än tidigare.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har som ambition att ta ett större grepp om 
Brastad sporthall omkring 2023-2024. Målsättningen är då att dels göra underhåll 
av ytskikt, bygga om apparat rum. dels att få med LEVA i Lysekil AB i en 
solcellsanläggning. Det finns också planer på en eventuell utbyggnad av gymmet, 
men behov och utformning av gymmet måste först utredas av Fritidsenheten.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att ovanstående målsättning motiverar att 
inte gå in och göra kortsiktiga lösningar om det inte föreligger något direkt problem 
med golvet. 

Kommunstyrelseförvaltningen menar att återremissen om förutsättningarna för en 
lokal ungdomsgård, kräver ytterligare utredning vilket bör ske gemensamt av 
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utbildnings- och samhällsbyggnadsförvaltningarna, och att kommunfullmäktige ger 
dem detta uppdrag. 

Förvaltningen menar också att själva motionen sedan tidigare har besvarats enligt 
vad som anförts ovan under rubriken nuläge.  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara 
besvarad med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge samhällsbyggnads-
nämnden och utbildningsnämnden i uppdrag, att utifrån ett brett perspektiv, 
utreda förutsättningarna för att skapa en mötesplats för barn och unga i Brastad. 
Uppdraget redovisas under 2022. 

Ärendet 

Christoffer Zakariasson, (SD) har i en motion 2018-08-10 föreslagit utbyggnad av 
Brastad sporthall med plats för kafeteria och ungdomsgård. Vidare föreslås en 
översyn av golvet i sporthallen som motionären menar är halt med risk för skador. 

Förvaltningens synpunkter  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen återremitterade ett tidigare förslag till motionssvar med 
motiveringen att undersöka möjligheten för att skapa en attraktiv plats för barn och 
ungdomar i Brastad, och för ett klargörande av skicket på golvet i sporthallen. Vad 
som i detta sammanhang avses med en attraktiv plats för barn och ungdomar är 
oklart för såväl samhällsbyggnadsförvaltningen som kommunstyrelseförvaltningen, 
och blir därför en tolkningsfråga. 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade återremissen 2020-12-17 och av 
tjänsteskrivelsen 2020-11-25 framgår att man anser att motionen i den del som 
berör tillbyggnad av bland annat kafeteria, redan delvis är besvarad genom 
tjänsteskrivelse LKS 2018-000163, daterad 2020-09—04. Den del som berör att 
sportgolvet upplevs som halt, är besvarad genom samma tjänsteskrivelse, dock 
enbart vad gäller att nya städrutiner införts. Därför har denna del kompletterats i 
tjänsteskrivelsen 2020-11-25 med mer underlag enligt nedan.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i 
förvaltningens tjänsteskrivelse. Kommunstyrelseförvaltningen tolkar 
samhällsbyggnadsnämndens beslut som att man menar att motionen i stort har 
besvarats i tidigare tjänsteskrivelser. Kompletteringar gällande åtgärder för golvet 
har gjorts i tjänsteskrivelsen 2020-11-25.  

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämnden inte 
berört den del av återremissen från kommunstyrelsen som gäller att undersöka 
möjligheten för att skapa en attraktiv plats för barn och ungdomar i Brastad. 
Eventuellt beror detta på att ett sådant uppdrag mer naturligt bör ligga hos 
utbildningsnämnden och inte hos samhällsbyggnadsnämnden. Uppdraget är 
dessutom avsevärt bredare än att komplettera den aktuella motionen som primärt 
handlar om en utbyggnad av Brastad sporthall.   
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Nuläge 

Fastighetsenheten konstaterat att samtliga sporthallar har behov av en allmän 
översyn vad gäller bland annat sportgolvens underhållsnivå. I Bottnahallen, som 
har samma typ av sportgolv som i Brastad sporthall, var golvets status sådan att 
akut åtgärd krävdes. Åtgärden har bestått i att lägga en sportgolvslack på trägolvet, 
som återställer grepp för fotleder och ligament, dvs en ökad säkerhet vid 
användning.  

Denna åtgärd i Bottnahallen, att lägga en sportgolvslack på trägolvet, skulle ha 
utvärderats under hösten/vintern 2020/2021, för att därefter utgöra grunden för 
eventuella liknande åtgärder i Brastad sporthall. Någon sådan utvärdering har dock 
inte utförts under 2021 vilket till stor del beror på att man varit tvungna att 
prioritera andra underhållsåtgärder, bland annat utifrån brandtekniska krav som 
man enligt lag varit skyldiga att åtgärda. 

Kostnaden för lackering av golvytan i en fullstor hall är ca 150 tkr. Sportgolvet i 
Brastad Sporthall bedöms, efter genomförd besiktning, inte vara lika akut som 
Bottnahallens, men kommer likväl att åtgärdas i närtid. Åtgärden ligger med som 
en av posterna i underhållsplanen. Fastighetsenheten följer i övrigt de 
rekommenderade råden från ledande tillverkare vad gäller sportgolv enligt nedan:  

• Komfort - golvet måste vara skonsamt för utövaren så att inte kroppens 
ligament och leder skadas.  

• Säkerhet - golvet får inte vara för halt eller för strävt. Bra fotfäste för 
snabba och säkra förflyttningar.  

• Livslängd - ett nytt sportgolv är en stor investering och ska ha en lång 
livslängd, lack enligt ovan bedöms ha en livslängd om ca 5–6 år, varefter 
den måste förnyas.  

• Underhåll - golvet ska vara slitstarkt och vara enkelt att hålla rent.  

Sammanfattande synpunkter 

Det konstateras att samhällsbyggnadsförvaltningen framfört att man har som 
ambition att ta ett större grepp om Brastad sporthall omkring 2023-2024. Detta 
kommer i stort att ske inom ramen för arbetet med lokalförsörjningsplanen. 
Målsättningen är då att dels göra underhåll av ytskikt, bygga om apparat-rum, samt 
att få med LEVA i en solcellsanläggning. Det finns också planer på en eventuell 
utbyggnad av gymmet, men behov och utformning av gymmet måste först utredas 
av Fritidsenheten.  

Kommunstyrelseförvaltningen menar, i likhet med samhällsbyggnadsförvaltningen, 
att ovanstående målsättning motiverar att inte gå in och göra kortsiktiga lösningar 
om det inte föreligger något direkt problem med golvet i Brastad sporthall vilket det 
enligt Fritidsenheten inte gör. 

Kommunstyrelseförvaltningen menar att återremissen om förutsättningarna för en 
lokal ungdomsgård, kräver ytterligare utredning vilket bör ske gemensamt av 
utbildnings- och samhällsbyggnadsförvaltningarna, och att kommunfullmäktige ger 
dem detta uppdrag. Uppdraget bör kunna genomföras under sex månaders period. 

Förvaltningen menar också att själva motionen sedan tidigare har besvarats enligt 
vad som anförts ovan under rubriken nuläge. 
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Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilagor 

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-17, § 244 med bilagor 
Motion 

Beslutet skickas till  

Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Utbildningsnämnden 
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§ 244 Dnr SBN T-2020-326  

Svar på motion avseende utbyggnad av Brastad sporthall  
Sammanfattning 
Christoffer Zakariasson, (SD) har i en motion 2018-08-10 föreslagit utbyggnad av 
Brastad sporthall med plats för kafeteria och ungdomsgård. Vidare föreslår 
motionären en översyn av golvet i sporthallen som menar att golvet är halt med risk 
för skador.  

Motionen, avseende den del som berör tillbyggnad av bl.a. kafeteria, är delvis 
besvarad genom bilaga tjänsteskrivelse LKS 2018-000163, daterad 2020-09—04. 

Motionen, avseende den del som berör att sportgolvet upplevs som halt, är besvarat 
genom samma tjänsteskrivelse, dock enbart vad gäller att nya städrutiner införts.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-11. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen 
anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.  

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef utbildningsförvaltningen 
Fritidschef 
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 
Teknisk chef 
Fastighetschef 
  



Motion angående utbyggnad av Brastad sporthall 
 

 

Jag önskar att Lysekils kommun ser över möjligheten till en 

utbyggnad av Brastad sporthall för plats av en kaféteria och 

ungdomsgård.  

 

I dagsläget finns det ingen bra plats att ha en kaféteria i samband med 

evenemang i sporthallen och begränsat antal sittplatser förutom på 

läktaren.  

Dessutom har inte ungdomar någonstans att ta vägen på kvällarna i 

Brastad. 

Denna utbyggnad kan skapa en större gemenskap och förhoppningsvis 

mer ungdomar som blir intresserade av idrott. 

 

Tidigare så låg en byggnad bredvid sporthallen som fungerade som 

kaféteria och ungdomsgård. Denna har dock brunnit ned och finns inte 

längre kvar.  

 

Sporthallen används av både skolan och idrottsföreningar och vid en 

eventuell utbyggnad kan det även användas som ungdomsgård. 

 

Jag föreslår. 

 Utbyggnad av idrottshallen med plats för en kaféteria samt plats 

för ungdomsgård. 

 Även kolla över det gamla golv som finns idag på själva planen, 

då detta golv är gammal och halt med stor risk för skador som 

följd. 

 

 

 

20180320 

 

Christoffer Zakariasson (SD) 
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Svar på motion från Christoffer Zakariasson (SD), Daniel 
Arvidsson (SD) m fl - Inför språkkrav vid anställning av 
personal inom vårdomsorgen  

Sammanfattning 

Christoffer Zakariasson (SD) och Daniel Arvidsson (SD) har i en motion föreslagit 
att vid nyrekrytering av personal inom vårdomsorgen ska det klart framgå genom 
ett språktest i svenska språket, att det motsvarar den nivå som Socialstyrelsen 
rekommenderar för personal inom äldreomsorgen.  

Motionen har varit på remiss hos socialnämnden som har beslutat att ge 
socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för språkplan vid anställning av 
medarbetare inom socialförvaltningen. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Ärendet 

Christoffer Zakariasson (SD) och Daniel Arvidsson (SD) med flera, har i en motion 
föreslagit att vid nyrekrytering av personal inom vårdomsorgen ska det klart framgå 
genom ett språktest i svenska språket, att det motsvarar den nivå som 
Socialstyrelsen rekommenderar för personal inom äldreomsorgen. Det innebär 
godkänd kurs i svenska 1 inom gymnasiegemensamma programmet eller svenska 1 
som andra språk eller motsvarande utbildning. Ett godkänt språktest ska uppvisas 
vid anställning. 

Förvaltningens synpunkter  

Motionen har varit på remiss hos socialnämnden som har beslutat att ge 
socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för språkplan vid anställning av 
medarbetare inom socialförvaltningen.  

Socialförvaltningens skriver i sin tjänsteskrivelse att man vid nyanställning gör en 
telefonintervju och förvaltningen går inte vidare med kandidater som inte har 
tillräckliga språkkunskaper för att göra sig förstådda via telefon och inte förstår de 
frågor som ställs. Kandidater som klarar telefonintervjun går vidare för en 
personlig intervju med ansvarig enhetschef där det då framgår tydligare om språket 
håller för en anställning eller ej. 

Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning i sak än vad som 
framförs i socialförvaltningens remissvar. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare 

http://www.lysekil.se/
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Bilagor 

Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-09-27, § 88 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-09 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-02-10, § 23 
Motion 

Beslutet skickas till  

Motionärerna 
Socialnämnden 
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Motion Sverigedemokraterna Lysekil till Kommunfullmäktige Lysekil 
 

Inför språkkrav vid anställning av personal inom vårdomsorgen. 
 

Inom omsorgen är det viktigt att man kan kommunicera med både brukare och kollegor i 

både tal och skrift. När det finns brister i språket kan detta få förödande konsekvenser. Då 

personal ej kan förstå journalanteckningar eller brukare. Det har visat sig nu om inte annat 

under rådande pandemi att otillräckliga kunskaper i svenska språket kan vara direkt 

livsavgörande i och med de restriktioner som tillkommit i det dagliga arbetet. 

Detta är ett allvarligt hot mot patientsäkerheten både vid delegering av medicin och 

dokumentation. Bristande språkkunskaper ökar även belastningen för övrig personal. Även 

nationellt har Inspektionen för vård och omsorg påtalat och larmat flera gånger om 

bristfälliga språkkunskaper. 

Flera åtgärder måste vidtas för kompetenshöjning och goda kunskaper i svenska språket är då 

ett av det viktigaste verktygen. Med goda kunskaper i svenska språket underlättas även  

vidare kompetenshöjning. Kommunen bör därför införa språktest för befintlig personal, vid 

nyanställningar samt vikarier inom vårdomsorgen. 

 

Därför föreslår Sverigedemokraterna Lysekil  

Att: Vid nyrekrytering av personal inom vårdomsorgen ska det klart framgå genom ett språktest i 

svenska språket, ska motsvara den nivå som Socialstyrelsen rekommenderar för personal inom 

äldreomsorgen. Det innebär godkänd kurs i svenska 1 inom gymnasiegemensamma programmet 

eller svenska 1 som andra språk eller motsvarande utbildning. Ett godkänt språktest ska uppvisas 

vid anställning.  

Därför yrkas följande:  

Att: Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra ett obligatoriskt språktest 

enligt Socialstyrelsens rekommendationer vid nyanställning. 

Att: Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra ett språklyft vid behov efter 

genomgånget språktest.  
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Daniel Arwidsson 
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§ 88 Dnr 2021-000128 

Svar på remitterad motion från Christoffer Zakariasson (SD), Daniel 
Arwidsson (SD) m fl - Inför språkkrav vid anställning av personal inom 
vårdomsorgen 

Sammanfattning 

Den remitterade motionen behandlades på socialnämndens sammanträde  
2021-04-28, § 38. Socialnämnden beslutade att återremittera förvaltningens svar för 
att få mer information om språkkrav på fler anställda grupper, till exempel 
timanställningar och nyanställningar, då det framkom på mötet att vikarier inte 
innefattas av språkkravet. 

Under 2020 genomfördes ett arbete gällande kompetens och titulatur inom 
avdelningen för vård och omsorg och där ett av baskraven för att bli anställd som 
undersköterska är godkända betyg i svenska 1/svenska som andraspråk 1 (100 
poäng).  Detta har förhandlats med berört fackförbund och tillämpas från och med 
februari 2021.  

Inom kommunen förs en dialog kring att gå med i Vård och omsorgscollege. Detta 
kommer ytterligare att stärka kvaliteten på genomgångna utbildningar samt öka 
samverkan mellan, skola, arbetsliv och fackförbund. Inom vård och omsorgscollege 
finns utbildning till språkstödjare som arbetsgivarna kan använda i syfte att 
ytterligare stödja språkutveckling på redan anställd personal.  

I dagsläget studerar ett antal personer omvårdnadsprogrammet, via 
Äldreomsorgslyftet, några av dessa har extra svenskundervisning just för att nå 
godkänt betyg i svenska 1 /svenska som andraspråk 1 i syfte att erhålla en 
anställning som undersköterska. 

Vid nyanställning, gäller samtliga anställningsformer, sker en telefonintervju där 
verksamheten ej går vidare med kandidater som inte har tillräckliga språkkunskaper 
för att göra sig förstådda via telefon och inte förstår de frågor som ställs. Därefter 
skickas kandidater för personlig intervju med ansvarig enhetschef där det då 
framgår tydligare om språket håller för en anställning eller ej. Utöver detta så har 
sedan kandidaterna introduktion där medarbetare som ansvarar för introduktionen 
signalerar till chef om hen inte kan göra sig förstådd eller förstår de instruktioner 
som ges.  

Likaså har verksamheten informationstillfällen där också språkbrister kan 
upptäckas och där man ej går vidare med kandidater som inte har tillräckliga 
kunskaper i språket för att kunna ta till sig den information som ges. 

Verksamheten har inga språktester – vilket kan övervägas att införas utifrån att 
kandidater kan göra sig förstådda i mötet med människor och vanliga samtal men 
det visar sig sedan att delar av innebörden i det som sagts inte har uppfattats 
korrekt. Verksamheten har undersökt hur andra kommuner inom Fyrbodal gör och 
det finns idag ingen kommun inom Fyrbodal som har språktest.  

Borås stad har infört språktest och deras kandidater går igenom ett så kallat 
språktest genom att det görs en sammanlagd bedömning av hur deras språk är 
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under intervjun samt att de ska fylla i en skriftlig del. Skrivtestet består av att 
vårdrelaterade frågor kopplade till en genomförandeplan.  

Den skriftliga delen vävs samman med deras språkliga prestation som de levererar 
under intervjun för att sedan göra en bedömning utefter en lathund som är 
framtagen efter en europeiska språkskala. Medarbetare och chefer inom Borås stad 
har gått utbildning i Vård- och omsorgscollege regi för att kunna tillämpa och arbeta 
med språktest. Språkombudsutbildningen omfattar 6 heldagar och kostar förutom 
arbetstiden 11 500 kr ex moms per person.  

Införandet av språktest beräknas kosta 100 tkr i en uppstart för utbildning och 
arbetstid.  

Ansökan om att gå med i Vård- och omsorgscollege är under arbete och när denna 
godkänts blir utbildningen till språkombud tillgänglig för verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokoll 2021-04-28, § 38 
Svar på motion 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Tilläggsförslag 

Socialnämnden har på sammanträdet föreslagit att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram en plan angående språkkrav vid anställning av medarbetare inom 
socialförvaltningen.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden om ställer sig bakom tilläggsförslaget och finner 
att nämnden ställer sig bakom tilläggsförslaget  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att motionens anses med ovanstående redogörelse vara 
besvarad. 

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag ta fram en plan angående språkkrav vid 
anställning av medarbetare inom socialförvaltningen. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Socialförvaltningen 
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Socialförvaltningen 

Johanna Eklöf,0523 - 61 33 38 
johanna.eklof@lysekil.se 
 

 

Svar på motion 

Sammanfattning 

Under 2020 genomfördes ett arbete gällande kompetens och titulatur inom 
avdelningen för vård och omsorg och där ett av baskraven för att bli anställd som 
undersköterska är godkända betyg i svenska 1/svenska som andraspråk 1 (100 
poäng).  Detta har förhandlats med berört fackförbund och tillämpas from februari 
2021.  

Inom kommunen förs i skrivande stund en dialog kring att gå med i Vård och 
omsorgscollege. Detta kommer ytterligare att stärka kvaliteten på genomgångna 
utbildningar samt öka samverkan mellan, skola, arbetsliv och fackförbund. Inom 
vård och omsorgscollege finns utbildning till språkstödjare som arbetsgivarna kan 
använda i syfte att ytterligare stödja språkutveckling på redan anställd personal.  

I dagsläget studerar ett antal personer omvårdnadsprogrammet, via 
Äldreomsorgslyftet, några av dessa har extra svenskundervisning just för att nå 
godkänt betyg i svenska 1 /svenska som andraspråk 1 i syfte att erhålla en 
anställning som undersköterska. 

Vid nyanställning, gäller samtliga anställningsformer, sker en telefonintervju där 
verksamheten ej går vidare med kandidater som inte har tillräckliga 
språkkunskaper för att göra sig förstådda via telefon och inte förstår de frågor som 
ställs. Därefter skickas kandidater för personlig intervju med ansvarig enhetschef 
där det då framgår tydligare om språket håller för en anställning eller ej. Utöver 
detta så har sedan kandidaterna introduktion där medarbetare som ansvarar för 
introduktionen signalerar till chef om hen inte kan göra sig förstådd eller förstår de 
instruktioner som ges.  

Likaså har verksamheten informationstillfällen där också språkbrister kan 
upptäckas och där man ej går vidare med kandidater som inte har tillräckliga 
kunskaper i språket för att kunna ta till sig den information som ges. 

Verksamheten har inga språktester – vilket kan övervägas att införas utifrån att 
kandidater kan göra sig förstådda i mötet med människor och vanliga samtal men 
det visar sig sedan att delar av innebörden i det som sagts inte har uppfattats 
korrekt. Verksamheten har undersökt hur andra kommuner inom Fyrbodal gör och 
det finns idag ingen kommun inom Fyrbodal som har språktest.  

Borås stad har infört språktest och deras kandidater går igenom ett så kallat 
språktest genom att det görs en sammanlagd bedömning av hur deras språk är 
under intervjun samt att de ska fylla i en skriftlig del. Skrivtestet består av att 
vårdrelaterade frågor kopplade till en genomförandeplan. Den skriftliga delen vävs 
samman med deras språkliga prestation som de levererar under intervjun för att 
sedan göra en bedömning utefter en lathund som är framtagen efter en europeiska 
språkskala. Medarbetare och chefer inom Borås stad har gått utbildning i Vård- och 
omsorgscollege regi för att kunna tillämpa och arbeta med språktest. 
Språkombudsutbildningen omfattar 6 heldagar och kostar förutom arbetstiden 
11 500 kr ex moms per person.  

http://www.lysekil.se/
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Införandet av språktest beräknas kosta 100 tkr i en uppstart för utbildning och 
arbetstid.  

Ansökan om att gå med i Vård- och omsorgscollege är under arbete och när denna 
godkänts blir utbildningen till språkombud tillgänglig för verksamheten.  

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar att motionens anses med ovanstående redogörelse vara 
besvarad. 

 

Eva Andersson 
Förvaltningschef 

Johanna Eklöf 
Avdelningschef VoO 

 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
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Datum 

2022-01-05 

Dnr 

LKS 2021-000359 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Mari-Louise Dunert 
mari-louise.dunert@lysekil.se 
 

Svar på motion från Daniel Arvidsson (SD) - utredare för 
bidragsfusk 

Sammanfattning 

I en motion föreslår Daniel Arvidsson (SD) att kommunen så fort som möjligt 
tillsätter personal vars uppgift ska vara att säkerställa att skattemedel ej utgår till 
bidragsfuskare. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-15, § 99 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden, men inte till socialnämnden eftersom 
de inte längre handlägger ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. 

Den 1 januari 2020 trädde ändringar i kraft i bidragsbrottslagen 2007:612 och i 
lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar (FUT) från 
välfärdssystemen (underrättelselagen). 

Arbetslivsförvaltningen skriver i sin tjänsteskrivelse att de har inlett ett arbete med 
FUT-handläggning och ser behovet av en utökad resurs för att utreda dessa 
ärenden. Arbetslivsförvaltningen planerar i budget 2022 att utöka del av tjänst för 
denna typ av handläggning. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Ärendet 

I en motion föreslår Daniel Arvidsson (SD) att kommunen så fort som möjligt 
tillsätter personal vars uppgift ska vara att säkerställa att skattemedel ej utgår till 
bidragsfuskare. 

Förvaltningens synpunkter  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-15, § 99 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden, men inte till socialnämnden eftersom 
de inte längre handlägger ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. 

Utbildningsnämnden 2021-11-01, § 114 föreslår kommunfullmäktige att bifalla 
motionen.  

Av de bidrags- och ersättningsformer som räknas upp i motionen är det endast 
ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd som direkt handläggs av kommunen. 

Den 1 januari 2020 trädde ändringar i kraft i bidragsbrottslagen 2007:612 och i 
lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar (FUT) från 
välfärdssystemen (underrättelselagen). Ändringarna innebär bland annat att 
underrättelseskyldigheten vid felaktiga utbetalningar nu även omfattar 
kommunernas socialtjänst. 

Arbetslivsförvaltningen skriver i sin tjänsteskrivelse att de har inlett ett arbete med 
FUT-handläggning och ser behovet av en utökad resurs för att utreda dessa 
ärenden. Arbetslivsförvaltningen planerar i budget 2022 att utöka del av tjänst för 
denna typ av handläggning. 

http://www.lysekil.se/
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Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning i sak än vad som 
framförs i arbetslivsförvaltningens remissvar. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare 

 

Bilagor 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-11-01, § 114 med tjänsteskrivelse 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-09-15, § 99 
Motion 

Beslutet skickas till  

Motionären 
Utbildningsnämnden  
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Motion till Lysekils Kommunfullmäktige. 

Motion Sverigedemokraterna Lysekil  
 

Utredare för bidragsfusk 
 
Då bidragsfusket sprider sig som en löpeld genom hela vårt land anser vi att det är av yttersta vikt 
att vår lilla kommun ligger i framkant för att beivra detta i möjligaste mån. 

Det finns i dag personer i vår kommun som försörjs av bidrag utan att bidra. Det är kutym att skiljas 
så att en av parterna, oftast kvinnan kan åtnjuta Sveriges generösa bidragssystem. Exempelvis, åka 
på semester till sitt hemland, där man äger en fastighet för att då ”hyra” ut sin bostad i andra hand. 
Samtidigt som man då får försörjningsbidrag, hyresbidrag, bostadsbidrag, barnbidrag, 
flerbarnsbidrag, och underhållsbidrag. 

 

Därför föreslår Sverigedemokraterna Lysekil 

Att: Kommunen så fort som möjligt tillsätter personal vars uppgift ska vara att säkerställa att 
skattemedel ej utgår till bidragsfuskare. 

Denna åtgärd bör åvila socialförvaltningen samt arbetslivsförvaltningen. 

 
 

 

 Sverigedemokraterna Lysekil 

Daniel Arwidsson 
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UBN § 114 Dnr 2021-000407 

Remissvar på motion från Daniel Arvidsson (SD) - Utredare för 
bidragsfusk 

Sammanfattning 

I en motion föreslår Daniel Arvidsson (SD) att kommunen så fort som möjligt 
tillsätter personal vars uppgift ska vara att säkerställa att skattemedel ej utgår till 
bidragsfuskare.  

Den 1 januari 2020 trädde ändringar i kraft i bidragsbrottslagen 2007:612 och i 
lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar (FUT) från 
välfärdssystemen (underrättelselagen). Ändringarna innebär bland annat att 
underrättelseskyldigheten vid felaktiga utbetalningar nu även omfattar 
kommunernas socialtjänst.  

FUT-handläggning förväntas skapa ett mervärde för organisationen och samhället 
genom att förebyggande arbete innebär minskad belastning på verksamheten 
ekonomiskt bistånd samt att det samhällssystem för bistånd som finns till stöd för 
ekonomiskt utsatta personer värnas. Förvaltningen har inlett ett arbete med FUT-
handläggning och ser behovet av en utökad resurs för att utreda dessa ärenden. 
Förvaltningen planerar därför att i budget 2022 utöka del av tjänst för denna typ av 
handläggning. 

Beslutsunderlag 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jeanette Janson (LP), Per Tengberg LP och Magnus Elisson (SD): Bifall till 
förvaltningens förslag.  

Agneta Blomqvist (S): Avslag på förvaltningens förslag, ändringsförslag att 
motionen ska anses vara besvarad.  

Håkan Smedja (V): Bifall till Agneta Blomqvist ändringsförslag.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utbildningsnämnden 
beslutar enligt Jeanette Janson m.fl. förslag.  

Omröstning begärs 

Ja-röst Jeanette Janson m.fl. förslag 

Nej-röst till Agneta Blomqvist m.fl. förslag 
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Omröstningsresultat 

Med 4 ja-röster och 3 nej-röster beslutar utbildningsnämnden enligt förvaltningens 
förslag. 

Omröstningsbilaga 

Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Jeanette Janson  LP X   

Margareta Carlsson  S  X  

Agneta Blomqvist  S  X  

Leif Ström  L X   

Per Tengberg  LP X   

Håkan Smedja  V  X  

Magnus Elisson  SD X   

Summa  4 3  

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Arbetslivsförvaltningen 

Reservation 

Agneta Blomqvist (S): Anmäler skriftlig reservation mot bakgrund av att FUT-
lagstiftningen trädde i kraft 1 januari 2020 samt att FUT-handläggning redan pågår 
inom enheten för vägledning och stöd.  

Håkan Smedja (V): Anmäler skriftlig reservation om att kommunen så fort som 
möjligt tillsätter personal vars uppgift ska vara att säkerställa att skattemedel ej 
utgår till bidragsfuskare kan enligt förvaltningen anses vara besvarad med 
hänvisning till det arbete som pågår och den planering som finns om att utöka 
arbetet med FUT–handläggning i budget 2022. 

Vänsterpartiet anser att beslutet "Motionen kan anses var besvarad". Ofta känns om 
något ganska luddigt och tråkigt. Men i de fall motionen påkallar åtgärder som 
redan utförs. Är det det eller avslag som är lämpligt. 

Motionens sakfråga är något vi inte motsätter oss. Kommunen ska naturligtvis inte 
göra felaktiga utbetalningar. Begreppet FUT måste innefatta alla fel. I motionen är 
allt fokus på bidrags fusk. Undersökningar visar att det även sker fel där människor 
som har rätt till bidrag. Inte får det.  
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Datum 

2021-10-19 

Dnr 

UBN 2021-000407 
 
Arbetslivsförvaltningen 
Per-Henrik Larsson 
per-henrik.larsson@lysekil.se 
 
 

Remissvar på motion från Daniel Arvidsson (SD) - Utredare 
för bidragsfusk 

Sammanfattning 

I en motion föreslår Daniel Arvidsson (SD) att kommunen så fort som möjligt 
tillsätter personal vars uppgift ska vara att säkerställa att skattemedel ej utgår till 
bidragsfuskare.  

Den 1 januari 2020 trädde ändringar i kraft i bidragsbrottslagen 2007:612 och i 
lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar (FUT) från 
välfärdssystemen (underrättelselagen). Ändringarna innebär bland annat att 
underrättelseskyldigheten vid felaktiga utbetalningar nu även omfattar 
kommunernas socialtjänst.  
 
FUT-handläggning förväntas skapa ett mervärde för organisationen och samhället 
genom att förebyggande arbete innebär minskad belastning på verksamheten 
ekonomiskt bistånd samt att det samhällssystem för bistånd som finns till stöd för 
ekonomiskt utsatta personer värnas. Förvaltningen har inlett ett arbete med FUT-
handläggning och ser behovet av en utökad resurs för att utreda dessa ärenden. 
Förvaltningen planerar därför att i budget 2022 utöka del av tjänst för denna typ av 
handläggning. 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Ärendet 

I en motion föreslår Daniel Arvidsson (SD) att kommunen så fort som möjligt 
tillsätter personal vars uppgift ska vara att säkerställa att skattemedel ej utgår till 
bidragsfuskare. Förvaltningen utreder frågan och lämnar svar på motionen.  

Förvaltningens synpunkter  

I motionen föreslår Daniel Arvidsson (SD) att kommunen så fort som möjligt 
tillsätter personal vars uppgift ska vara att säkerställa att skattemedel ej utgår till 
bidragsfuskare. Denna uppgift bör åvila socialförvaltningen samt 
arbetslivsförvaltningen.   

Av de bidrags- och ersättningsformer som räknas upp i motionen är det endast 
ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd som direkt handläggs av kommunen. 
Ekonomiskt bistånd är ett stöd som en person kan söka från sin kommun om denne 
har problem att försörja dig själv och sin familj. Ekonomiskt bistånd består av 
försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt. Lagstiftning gällande 
ekonomiskt bistånd finns i socialtjänstlagen. 
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Den 1 januari 2020 trädde ändringar i kraft i bidragsbrottslagen 2007:612 och i 
lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar (FUT) från 
välfärdssystemen (underrättelselagen). Ändringarna innebär bland annat att 
underrättelseskyldigheten vid felaktiga utbetalningar nu även omfattar 
kommunernas socialtjänst.  

Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd kostar årligen skattebetarna över en 
halv miljard kronor, enligt delegationen för korrekta utbetalningar från 
välfärdssystemen. Fler och fler kommuner förstärker sitt arbete med FUT-
handläggningen där fokus ligger både på förebyggande arbete och kontroller för att 
systematiskt motverka felaktiga utbetalningar. 

Arbetslivsförvaltningen i Lysekils kommun har också sedan lagen infördes påbörjat 
ett arbete med FUT-handläggning främst genom den arbetsledande funktionen 
förste socialsekreterare. Ett FUT-ärende kan innebära ett förhållandevis 
omfattande arbete från det att anmälan och aktualisering sker tills ett ärende är 
färdigutrett och beslut om att återkräva utbetalt bistånd samt polisanmälan av 
bidragsbrottet genomförts. 

Under senaste året har ca ett tiotal FUT-ärenden aktualiserats där handläggningen 
påverkat fortsatt utbetalt försörjningsstöd. Exempel på ärenden är personer som 
har; fler bankkonton i olika banker, arbetat utan anställningsavtal eller får 
ersättning via checkar, inte uppgett tillgångar (tex en fastighet), en annan 
familjebild än vad denne uppgett, hyrt ut i andra hand. Ett genomsnittligt 
försörjningsstödsärende innebär ca 7 500 kr per hushåll och månad vilket medför 
att ett 10-tal försörjningsstödsärenden förväntas motsvara ca 900 tkr på årsbasis. 

FUT-handläggning förväntas skapa ett mervärde för organisationen och samhället 
genom att förebyggande arbete innebär minskad belastning på verksamheten 
ekonomiskt bistånd samt att det samhällssystem för bistånd som finns till stöd för 
ekonomiskt utsatta personer värnas. Förvaltningen har därmed redan inlett ett 
arbete med FUT-handläggning och ser behovet av en utökad resurs för att utreda 
dessa ärenden. Förvaltningen planerar därför att i budget 2022 utöka del av tjänst 
för denna typ av handläggning. 

Motionen, om att ”kommunen så fort som möjligt tillsätter personal vars uppgift 
ska vara att säkerställa att skattemedel ej utgår till bidragsfuskare” kan enligt 
förvaltningen anses vara besvarad med hänvisning till det arbete som pågår och den 
planering som finns om att utöka arbetet med FUT–handläggning i budget 2022. 

Per-Henrik 
Förvaltningschef  
 

Bilagor 

LKF 2021-09-15, § 99 – Motion från Daniel Arvidsson (SD) – Utredare för 
bidragsfusk 
Motion från Daniel Arvidsson (SD) – Utredare för bidragsfusk 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Arbetslivsförvaltningen 
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Datum 

2021-12-13 

Dnr 

LKS 2021-000134 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Svar på medborgarförslag om att väg 44 förlängs till att 
omfatta sträckan Götene – Lysekil 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag föreslås att väg 44 förlängs till att omfatta sträckan Götene – 
Lysekil och att kommunstyrelsen får i uppdrag att driva denna fråga tillsammans 
med Västra Götalandsregionen. 

Förvaltningen har varit i kontakt med Trafikverket gällande hur de generellt ser på 
frågor gällande ändring av vägnummer och liknande, samt förutsättningarna för en 
sådan process. 

Det framkom då att Trafikverket planerar att eventuellt ändra/flytta 
vägbenämningen på den del av nuvarande riksväg 44 som löper mellan 
Råsserödsmotet genom Uddevalla tunnlarna till/från Torp köpcenter, den så 
kallade tunnelmotorvägen. Istället kommer väg 678 som löper sydväst om 
Uddevalla mellan moten Råsseröd och Lerbo (vid E6) att döpas om till Rv 44. Detta 
efter att den planerade ombyggnationen (2+1 väg och mittseparering) av 678:an är 
klar.  

Den nuvarande väg 44 genom Uddevalla, tunnelmotorvägen, kommer då att få en 
tresiffrig numrering. Denna process befinner sig dock än så länge enbart i ett 
planeringsstadium.  

Enligt Trafikverket är det för närvarande inte aktuellt att överväga en 
nummerändring enligt medborgarförslaget. Förvaltningen menar därför att det inte 
är meningsfullt att kommunstyrelsen får i uppdrag att driva frågan om förlängning 
av Rv 44 som föreslås i medborgarförslaget. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Ärendet 

I ett medborgarförslag föreslås att väg 44 förlängs till att omfatta sträckan Götene – 
Lysekil och att kommunstyrelsen får i uppdrag att driva denna fråga tillsammans 
med Västra Götalandsregionen. 

Förvaltningens synpunkter  

Förvaltningen har varit i kontakt med Trafikverket gällande hur de generellt ser på 
frågor gällande ändring av vägnummer och liknande, samt förutsättningarna för en 
sådan process.  

Det framkom då att Trafikverket planerar att eventuellt ändra/flytta 
vägbenämningen på den del av nuvarande riksväg 44 som löper mellan 
Råsserödsmotet genom Uddevalla tunnlarna till/från Torp köpcenter, den så 
kallade tunnelmotorvägen. Istället kommer väg 678 som löper sydväst om 
Uddevalla mellan moten Råsseröd och Lerbo (vid E6) att döpas om till Rv 44. Detta 
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efter att den planerade ombyggnationen (2+1 väg och mittseparering) av 678:an är 
klar.  

Den nuvarande väg 44 genom Uddevalla, tunnelmotorvägen, kommer då att få en 
tresiffrig numrering. Denna process befinner sig dock än så länge enbart i ett 
planeringsstadium.  

Enligt Trafikverket är det för närvarande inte aktuellt att överväga en 
nummerändring enligt medborgarförslaget. Förvaltningen menar därför att det inte 
är meningsfullt att kommunstyrelsen får i uppdrag att driva frågan om förlängning 
av Rv 44 som föreslås i medborgarförslaget. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilaga 

Medborgarförslag 

Beslutet skickas till  

Förslagsställaren 
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Datum 

2021-11-04 

Dnr 

LKS 2021-000195 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Svar på medborgarförslag om att införa ett moratorium för 
utrullning av 5G för undvikande av samhällsfara 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag föreslås att berörda politiker omedelbart inför ett 

moratorium för utrullningen av 5G inom kommunen. Detta med omtanke om 

kommuninnevånarnas hälsa, försiktighetsprincipen samt presenterade 

forskningserfarenheter som grund. 

Strålning i sig är ett eget stort forskningsområde och kommunens förvaltningar 
saknar kompetensmässiga förutsättningar att bedöma fakta och relevansen i de 
påståenden som framförs i medborgarförslaget. Likaså är det svårt för 
förvaltningen att utöva en pragmatisk källkritik då sakområdet är mycket brett och 
omfattande.  

Förvaltningen konstaterar att man saknar objektiva fakta och andra underlag för att 
kunna bedöma riktigheten i vad som framförs i medborgarförslaget. Det finns stora 
mängder publicerade påståenden på nätet som såväl styrker som motsäger de fakta 
och underlag som medborgarförslaget hänvisar till. Förvaltningen saknar därmed 
objektiva fakta för att kunna föreslå kommunfullmäktige att ta ställning till 
medborgarförslaget i någondera riktningen.  

Förvaltningen hänvisar därför dels till Statens digitaliseringsstrategi, dels till Västra 
Götalandsregionens digitaliseringsstrategi för mer ingående fakta och hur man ser 
på strålningsrisker för medborgarna kopplat till 5G och dess eventuella strålning. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska avslås 
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Ärendet 

I ett medborgarförslag föreslås att berörda politiker omedelbart inför ett 

moratorium för utrullningen av 5G inom kommunen. Detta med omtanke om 

kommuninnevånarnas hälsa, försiktighetsprincipen samt presenterade 

forskningserfarenheter som grund. 

Förvaltningens synpunkter eller utredning 

Medborgarförslaget kan sammanfattas med att förslagsställaren anhåller om att 

samtliga anställda inom kommunen får ta del av diverse skrivelser och utdrag från 

olika forskningsrapporter som gör gällande att 5G och dess strålning är skadligt för 

människan. Man kräver att berörda politiker omedelbart inför ett moratorium för 

utrullningen av 5G inom kommunen med omtanken om kommuninnevånarnas 

hälsa, försiktighetsprincipen samt presenterade forskningserfarenheter som grund. 
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Begreppet moratorium innebär en överenskommelse om ett tillfälligt avbrott i en 

viss verksamhet. Förslagsställaren har till sitt medborgarförslag bilagt ett antal 

skrivelser med sammanställningar från utdrag av forskningsrapporter och 

utlåtanden från forskare som skulle peka på att 5G och dess strålning är skadligt för 

människan.  

Kommunstyrelseförvaltningen har inte kompetens att bedöma relevansen eller 

riktigheten i de faktapåståenden och uttalanden som framförs i dessa bilagor och 

sammanställningar. Det kan dock konstateras att det med relativt få sökningar på 

internet finns åtskilliga forskningsrapporter och forskare som påstår det motsatta, 

eller i alla fall inte kan vidimera vad som påstås i medborgarförslaget. 

Strålning i sig är ett eget stort forskningsområde och kommunens förvaltningar 
saknar som ovan nämnts, kompetensmässiga förutsättningar att bedöma fakta och 
relevansen i de påståenden som framförs i medborgarförslaget. Likaså är det svårt 
för förvaltningen att utöva en pragmatisk källkritik då sakområdet är mycket brett 
och omfattande.  

Förvaltningen konstaterar att man saknar objektiva fakta och andra underlag för att 
kunna bedöma riktigheten i vad som framförs i medborgarförslaget. Det finns stora 
mängder publicerade påståenden på nätet som såväl styrker som motsäger de fakta 
och underlag som medborgarförslaget hänvisar till. Förvaltningen saknar därmed 
objektiva fakta för att kunna föreslå kommunfullmäktige att ta ställning till 
medborgarförslaget i någondera riktningen.  

Förvaltningen hänvisar därför dels till Statens digitaliseringsstrategi, dels till Västra 
Götalandsregionens digitaliseringsstrategi för mer ingående fakta och hur man ser 
på strålningsrisker för medborgarna kopplat till 5G och dess eventuella strålning 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilagor 

Medborgarförslag med bilagor 

Beslutet skickas till  

Förslagsställaren 
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Datum 

2022-01-18 

Dnr 

LKS 2021-000093 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Svar på medborgarförslag om en sammanhållande länk till 
motionsspår i Brastad 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag föreslås en sammanhållande länk till motionsspåret i 
Brastad och gäller sträckan Stångenässkolan och Kvarnens dagis som är ca 200 m. 
Det föreslås även ett enklare ute gym. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser anläggandet av en eventuell sammanhållande 
markstig som en naturlig komplettering, och delvis fortsättning på ett mycket 
välbesökt och populärt gångstråk. Man avser därför att i sin kommande planering 
beakta möjligheten och förutsättningarna att anlägga en markstig liknande det som 
föreslås i medborgarförslaget. Om, och när, en eventuell markstig kan byggas, är 
dock i dagsläget osäkert. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen menar vidare att man även kan planera för ett 
eventuellt ute gym i området kring Stångenäsvallen för färdigställande under 2023.  

Kommunstyrelseförvaltningen ser i likhet med samhällsbyggnadsförvaltningen 
generellt positivt på medborgarförslaget, speciellt gällande en markstig. Dock 
förutsätter såväl anläggande av en markstig som ett eventuellt ute gym att 
ekonomiska resurser för uppdraget kan avsättas i aktuell budget. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget för 
färdigställande när ekonomiska resurser för uppdraget kan avsättas i 
investeringsbudgeten.  

Ärendet 

I ett medborgarförslag föreslås en sammanhållande länk till motionsspåret i 
Brastad och gäller sträckan Stångenässkolan och Kvarnens dagis som är ca 200 m. 
Det föreslås även ett enklare ute gym. 

Förvaltningens synpunkter 

I medborgarförslaget framförs önskemål om en sammanhållande länk till 
motionsspåret i Brastad och gäller sträckan Stångenässkolan och Kvarnens dagis 
som är ca 200. Motionsspåret benämns ofta SAIS-spåret. I medborgarförslaget 
föreslås även ett enklare ute gym. 

Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen är det tänkta området kommunal mark 
vilket underlättar för bygge av en enklare markstig. Förvaltningen ser anläggandet 
av en eventuell sammanhållande markstig som en naturlig komplettering, och 
delvis fortsättning på ett mycket välbesökt och populärt gångstråk som tidigare 
färdigställts av ideella krafter genom SAIS organisation. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen avser därför att i sin kommande planering beakta 
möjligheten och förutsättningarna att anlägga en markstig liknande det som 
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föreslås i medborgarförslaget. Om, och när, en eventuell markstig kan byggas, är 
dock i dagsläget osäkert. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen menar vidare att man även kan planera för ett 
eventuellt ute gym i området kring Stångenäsvallen. Detta dock under förutsättning 
att, och om, ekonomiska resurser för uppdraget kan avsättas i aktuell budget. 
Denna del av medborgarförslaget kräver dock en vidare utredning och planering. 

Kommunstyrelseförvaltningen ser i likhet med samhällsbyggnadsförvaltningen 
generellt positivt på medborgarförslaget, speciellt gällande en markstig. Dock 
förutsätter såväl anläggande av en markstig som ett eventuellt ute gym att 
ekonomiska resurser för uppdraget kan avsättas i aktuell budget. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilaga 

Medborgarförslag 

Beslutet skickas till  

Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Datum 

2021-11-23 

Dnr 

LKS 2021-000186 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Svar på medborgarförslag om en utomhusbana för 
motionssimning 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag 2021-04-13 föreslås att kommunen anlägger en 
utomhusbana för motionssimning över sommaren, till exempel vid Gullmarsbadet 
eller Långevik, avgränsad så att det inte kommer in brännmaneter och utmärkt så 
att fritidsbåtar inte kör för nära. Denna bana ska även vara bevakad av badvakt. 

Man skriver i medborgarförslaget att Gullmarsborgs simhall är stängd på grund av 
pandemin och att vanligt bad vid stranden eller från brygga inte kan jämföras med 
reguljärt motionssim i simhall. Detta på grund av brännmaneter och riskerna med 
att hamna i strömt vatten och komma för nära fritidsbåtar.  

Då förslagsställaren förslår en utomhusbana för motionssimning över sommaren, 
och att medborgarförslaget är skrivet då simhallen var stängd på grund av 
pandemin, gör förvaltningen bedömningen att behovet/förslaget eventuellt inte är 
aktuellt längre då Gullmarsbadet numer åter är öppet.  

Oavsett konstaterar kommunstyrelseförvaltningen att det är intressant för en 
kommun som Lysekil med sitt geografiska kustnära läge, och med sin marina profil, 
att kunna erbjuda kommuninvånare och besökande en simbana i havet. 
Kommunstyrelseförvaltningen har därför varit i kontakt med 
samhällsbyggnadsförvaltningen och fritidsenheten gällande förutsättningarna för 
att eventuellt anlägga en simbana utomhus. 

Berörda förvaltningar avser att under våren 2022 förutsättningslöst se över 
möjligheterna för anläggande av en simbana i havet. Ett genomförande förutsätter 
dock sannolikt en eller flera föreningar som vill medverka med badvakter, skötsel 
och underhåll. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget 
under förutsättning att berörda förvaltningar lyckas lösa de praktiska och 
ekonomiska frågeställningar som tas upp i tjänsteskrivelsen. 

Ärendet 

I ett medborgarförslag 2021-04-13 föreslås att kommunen anlägger en avgränsad 
utomhusbana för motionssimning över sommaren, till exempel vid Gullmarsbadet 
eller Långevik. Banan ska vara bevakad av badvakt. 

Förvaltningens synpunkter 

I ett medborgarförslag 2021-04-13 föreslås att kommunen anlägger en 
utomhusbana för motionssimning över sommaren, till exempel vid Gullmarsbadet 
eller Långevik, avgränsad så att det inte kommer in brännmaneter och utmärkt så 
att fritidsbåtar inte kör för nära. Denna bana ska även vara bevakad av badvakt. 
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Man skriver i medborgarförslaget att Gullmarsborgs simhall är stängd på grund av 
pandemin och att vanligt bad vid stranden eller från brygga inte kan jämföras med 
reguljärt motionssim i simhall. Detta på grund av brännmaneter och riskerna med 
att hamna i strömt vatten och komma för nära fritidsbåtar.  

Då förslagsställaren förslår en utomhusbana för motionssimning över sommaren, 
och att medborgarförslaget är skrivet mitt under pandemin då simhallen var 
stängd, gör förvaltningen bedömningen att behovet/förslaget eventuellt inte är 
aktuellt längre då Gullmarsbadet numer åter är öppet.  

Oavsett konstaterar kommunstyrelseförvaltningen att det är intressant för en 
kommun som Lysekil med sitt geografiska kustnära läge, och med sin marina profil, 
att kunna erbjuda kommuninvånare och besökande en simbana i havet. 
Kommunstyrelseförvaltningen har därför varit i kontakt med samhällsbyggnads-
förvaltningen och fritidsenheten gällande förutsättningarna för att eventuellt 
anlägga en simbana utomhus. 

I det arbetet behöver man ta ställning till utförandet, hur lång respektive bred 
simbanan ska vara, regelverk som beskriver avlysning av vattenområde, eventuell 
finansiering mm. Anläggande och underhåll av en simbana kräver också vissa 
anläggnings- och underhållskostnader.  

Berörda förvaltningar avser att under våren 2022 förutsättningslöst se över 
möjligheterna för anläggande av en simbana i havet. Kommunstyrelseförvaltningen 
föreslår därför kommunstyrelsen i sin tur föreslå kommunfullmäktige att bifalla 
medborgarförslaget. Detta under förutsättning att berörda förvaltningar lyckas lösa 
de praktiska och ekonomiska frågeställningarna. Detta förutsätter dock sannolikt 
en eller flera föreningar som vill medverka med badvakter, skötsel och underhåll. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 
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