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Syfte 
Årsredovisningens främsta syfte är att ge en översiktlig information om kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi. Den ska kunna 
användas som ett beslutsunderlag på övergripande nivå och användas som ett hjälpmedel i den strategiska planeringen.

Målgrupp 
Årsredovisningen vänder sig till kommunens politiker, kommuninvånare samt externa intressenter som har intresse att följa utvecklingen av Lysekils kom-
muns verksamhet och ekonomi.
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Politisk organisation 2015
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Kommunala snabbfakta

Verksamheten i sammandrag
2015 2014 2013 2012 2011 2010

Antal invånare 14 464 14 299 14 369 14 396 14 398 14 521

Kommunal utdebitering, kr 22,46 22,46 22,06 22,06* 22,49 22,49

Verksamhetens nettokostnader, mnkr 752 748 722 706 700 703

Skatteintäkter och generella statsbidrag, mnkr 785 759 724 709 716 701

Skatteintäkter och generella statsbidrag per 
invånare, kr 54 266 53 091 50 357 49 223 49 750 48 292

Årets resultat, mnkr 36 13 4 3 18 -1

Anläggningstillgångar, mnkr 466 533 540 548 530 554

Anläggningstillgångar per invånare, kr 32 248 37 300 37 585 38 085 36 788 38 152

Eget kapital, mnkr 313 275 259 252 247 228

Eget kapital per invånare, kr 21 620 19 225 18 018 17 486 17 135 15 701

Soliditet, procent 46,4 39,6 37,4 36,6 36,4 34,8

Låneskuld, mnkr 112 186 229 244 253 233

Låneskuld per invånare, kr 7 751 12 995 15 946 16 958 17 560 16 046

Antal anställda 1 427 1 434 1 453 1 438 1 420 1 438

*Skattesänkningen	beror	på	skatteväxling	med	43	öre	i	samband	med	att	Västra	Götalandsregionen	övertog	hela	ansvaret	för	kollektivtrafiken	2012.

Arvoden och antal förtroendevalda
2015 2014 2013

Summa arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda, mnkr 5,1 5,4 4,8

Antal förtroendevalda 179 179 173

varav män 112 112 104

varav kvinnor 67 67 69

Mandatfördelning vid 
kommunfullmäktigevalet 2014
Parti Röstetal Procent Mandat

Moderata samlingspartiet 813 8,4% 3

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 2 435 25,3% 7

Liberalerna* 841 8,7% 3

Centerpartiet 448 4,7% 1

Vänsterpartiet 599 6,2% 2

Miljöpartiet de gröna 494 5,1% 2

Kommunisterna 638 6,6% 2

Kristdemokraterna 276 2,9% 1

Lysekilspartiet.nu 2 171 22,6% 7

Sverigedemokraterna 873 9,1% 3

Feministiskt initiativ 8 0,1% 0

Övriga partier 28 0,3% 0

Summa röster 9 624 100,0% 31

Ogiltiga röster - blanka 167 1,7%

Ogiltiga röster - övriga 6 0,1%

Valdeltagande 9 797 83,1%

*) Vid valtillfället hette partiet Folkpartiet liberalerna

Valdeltagande och antal röstberättigade
2014 2010 2006

Valdeltagande i procent 83,1 81,9 79,5

Antal röstberättigade 11 794 11 890 11 785
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Intäkter och fördelning av skattekronor

Intäkter som kommunen har för att kunna finansiera kommunens verksamheter

Fördelning av kommunens kostnader utifrån varje hundralapp som betalas i kommunskatt

Kommunalskatt och skatteutjämning. 72,70

Statsbidrag. 11,20

Taxor och avgifter. 4,50

Försäljning av verksamhet. 4,30
Fastighetsavgift. 3,40
Hyror. 2,40
Realisationsvinster. 0,90
Finansiella intäkter. 0,70

Vård och omsorg. 48,70

Grundskola, grundsärskola
och förskola. 26,90

Gymnasieskola, gymnasiesärskola 
och vuxenutbildning. 10,90

Gator o vägar, offenlig belysning, parker och teknisk verksamhet. 4,80
Kultur, bibliotek samt fritidsverksamhet. 4,10
Räddningstjänst, totalförsvar och samhällsskydd. 1,90
Politisk verksamhet. 1,50
Näringsliv. 0,70
Räntor på lån. 0,50
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Lysekils kommuns ledning
2015 har en ny politisk mandatperiod inletts där en ny partipolitisk gruppering ska leda Lysekils kommun. Det är 
också en mandatperiod där fler politiska partier än någonsin tidigare i Lysekil har tagits plats i kommunfullmäk-
tige, styrelser och nämnder. Med tio politiska partier som ska dela på den politiska makten blir det en utmaning 
att skapa en majoritet för viktiga beslut som ska fattas i kommunen. Ett stort ansvar ligger därför på alla politiska 
partier att ge sina politiker den utbildning och kunskap som behövs.
Under 2015 har en ny kommunchef, nya förvaltningschefer för utbildningsförvaltning och socialförvaltning samt 
ny ekonomichef  tillsatts. Med den nya kommunledningen startas utvecklingen av en ny styrmodell och en förny-
else av de regelverk vi har för att leda Lysekils kommun.

Äldreomsorg och skolor
En av årets höjdpunkter var att få inviga det ombyggda Stångenäshemmet. Gamla lokaler har utvecklats till en 
fräsch boende- och arbetsmiljö anpassade för en modern verksamhet, vilket skapar förväntningar när Lysekils-
hemmets gamla lokaler ska ersättas.
Trots lägre resultat när skolor jämförs hamnar Lysekils kommuns skolor fortsatt bland de bättre. De senaste åren 
har årskullarna varit små vilket pressar skolorna att anpassa verksamheten. I de lägre åldrarna börjar årskullarna 
att öka igen vilket slår igenom i de högre årsklasserna och gymnasiet om några år. Därför bör vi inte göra oss av 
med verksamheter och kompetenser som är svåra att bygga upp igen.

Integration
Utmärkande för 2015 har varit de stora flyktingströmmar som nått Europa, Sverige och kommunerna. I Lysekils 
kommun är mottagandet av ensamkommande flyktingbarn mycket större än tidigare år. Detta tillsammans med 
det tillfälliga flyktingboendet har engagerat många invånare i kommunen. Såväl språkcaféer som annan ideell 
verksamhet bidrar till en god mottagning av de nyanlända.

Ekonomi
2015 har varit ett år där vi fortsatt att stärka kommunens finanser och minskat skuldbördan. Vårt framtida behov 
av investeringar och tidigare års pensionsåtaganden gör att vi även fortsättningsvis bör betala av på kommunens 
skulder. 
 Årets rörelseresultat på 35,7 mkr är ca 13,4 mkr högre än budget. Höga intäkter i form av reavinster, upplös-
ning av balanserade medel och återbetalning av AFA-premier har starkt bidragit till det ekonomiska överskottet. 
Samtidigt har verksamheterna kostat mer än vad som budgeterats vilket uppvägs av höga intäkter av engångska-
raktär och totalt sett gett ett resultat som är högre än budget.
 Att analysera om nämnderna får rätt budget för den verksamhet som bedrivs och ett bra stöd för uppföljning, 
förbättrar budgetarbetet och stärker verksamheterna istället för snabba sparåtgärder som riskerar verksamheter-
nas kvalitet. Utveckling av detta är på gång till kommande års budgetarbete.

En kommun med engagemang
Jag vill rikta ett tack till alla anställda som med sitt engagemang utvecklar kommunen och erbjuder våra invånare 
en bra verksamhet. Jag vill också rikta min uppskattning till alla de som aktivt engagerar sig i organisationer och 
föreningsliv som ger oss alla ett gott samhälle att leva i.

Lysekil i februari 2016
 
Jan-Olof  Johansson  
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande
har ordet
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2015 – ett år då hörnstenar har lagts för mer ordning och reda  
Året har präglats av att kommunen har styrts av en minoritet, vilket förstås ställer helt andra krav på former och 
metoder när det gäller styrning och ledning än om kommunen hade letts av en majoritet. Med ett minoritets-
styre är det svårare att fatta långsiktiga beslut. Det är också en utmaning att få nämnder, kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige att gå i takt med varandra. Risken för att frågor hamnar i långbänkar ökar. Hur vi politiker 
bedöms har klarat av detta får vi se i nästa val. Minoritetsstyrets villkor gjorde sig särskilt påminda när budgeten 
för 2016 skulle antas där oppositionen fick ihop en majoritet för en egen budget. Budgetomröstningarna och den 
därmed sammanhängande frågan om omval av presidier är frågor som tagit stort utrymme 2015. 

På gång i verksamheten
När man går igenom de beslut som kommunfullmäktige har fattat och som kommer att få en direkt påverkan 
på kommuninvånarna ser det vid en första anblick magert ut. Några beslut kommer trots allt att sätta sina spår, 
kommunfullmäktige har bland annat tillstyrkt borgen för tillbyggnad av Havets Hus, beslutat om lokala avfallsfö-
reskrifter samt gett Rambo AB i uppdrag att införa ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall.
Sedan har mycket satts igång utan att kommunfullmäktige har varit inblandad. En enig politik står bakom de ini-
tiativ som tagits när det gäller exempelvis framtagandet av en ny vision och en ny översiktsplan. Samma enighet 
råder när det gäller uppbackningen av detaljplanen runt Norra Hamnstranden.   

Ledning och styrning 
Året har också präglats av att en ny kommunchef  har tillsatts. Denne har i sin tur sett till att ett stort antal vakan-
ta chefsbefattningar blivit tillsatta. Det verkar som att vi har varit väldigt lyckosamma i rekryteringarna, vi hoppas 
nu att vi med denna nya tjänstemannaledning skapar den grundstabilitet som kommunen så väl behöver. 
Det finns också andra grundstenar som har lagts, ett gediget arbete har genomförts för att få fram en ny styr- och 
ledningsmodell, nämnder har slagits samman och förändringar inom kommunstyrelsens verksamheter har ge-
nomförts, åtgärder vilka över tid kommer att ge en effektivare förvaltningsorganisation. Ärendeberedningsproces-
serna – en grundbult i en politiskt styrd organisation - har också avsevärt förbättrats. Allt detta bidrar till en ökad 
ordning och reda.  

Ekonomi
Vi ska förstås glädjas över det rekordstora överskottet på 35 mnkr. Om man räknar bort engångsintäkter på 24 
mnkr så återstår 11 mnkr i överskott, vilket inte är dåligt i dessa tider.
Vi har obalanser när det gäller nämnderna, det är nämnder som vi önskar tillföra mer resurser och det är nämn-
der där vi måste kika närmare på kostnadsnivåerna. När nu en tjänstemannaledning finns på plats och börjar bli 
varm i kläderna, då har vi förhoppningar om att vi faktiskt åstadkomma påtagliga förbättringar. Och när väl en 
stabil grund är lagd finns goda skäl för framtidstro och optimism.
Tack till alla er anställda som gör ett jättebra jobb för Lysekils kommuninvånare!   

Lysekil i mars 2016

Ronald Rombrant
Oppositionsråd

Oppositionsrådet har ordet
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Nystart i kommunledningen
2015 har för Lysekils kommun på många sätt varit ett år som handlat om att finna nya arbetsformer och lägga 
grunden till hur vi på längre sikt vill verka för att utveckla kommunen, både den egna organisationen men också 
samhället i stort. Den politiska situationen har präglats av att den styrande minoriteten i juni inte fick igenom 
sin budget och den därpå följande processen som ledde fram till omval av presidierna i nämnder och styrelser i 
kommunfullmäktige i december. Omvalet medförde ingen förändring i den politiska ledningen och därmed vet vi 
hur spelplanen ser ut framöver. Inom tjänstemannaledningen har det däremot skett stora förändringar. Jag själv 
tillträdde som ny kommunchef  i augusti och har ägnat en hel del tid åt att rekrytera nya förvaltningschefer samt 
flera nyckelbefattningar inom kommunstyrelseförvaltningen. Att bygga ett nytt lag i kommunlednings-
gruppen är naturligtvis en utmaning, men jag ser det som en fantastisk möjlighet till en nystart. Och jag menar 
att vi nu har bra förutsättningar att möta de förväntningar som finns både inom och utom organisationen.

Ny styrmodell
Ett viktigt arbete som startats under hösten handlar om att ta fram en ny styrmodell för Lysekils kommun – att vi 
skapar en gemensam och tydlig bild av hur vi i kommunen ska arbeta med budget, verksamhetsmål och 
uppföljning. Det nya arbetssättet kommer att implementeras successivt från och med 2016. Den första föränd-
ringen blir en ny process för arbetet med 2017 års budget. En process som kommer att ha ett tydligt fokus på 
dialog. 

Lysekil 2030
Hur vill vi att Lysekil ska utvecklas fram till år 2030? Vad är bra i Lysekil och vad saknas? Vad betyder Lysekil 
som plats i världen för dig? Det är några av de frågor som vi ska arbeta med i en ny vision för Lysekil och i en ny 
översiktsplan. Visionen ska ange den övergripande färdriktningen och vara vägledande i beslut, medan översikts-
planen i karta och text ska beskriva hur vi vill använda mark- och vattenområden utifrån visionens inriktning.

Möjligheter och utmaningar
Som ny i Lysekil upplever jag att det är en fantastisk plats jag kommit till. Vi har ett försteg gentemot många 
andra orter bara genom de attraktiva miljöer vi har inom kommunen. Men detta måste vi förvalta och utveckla 
– kommunens roll ser jag som ”möjliggöraren” för boende, företagande och besök. Genom en bra verksamhet 
inom vård, skola och omsorg samt samhällsbyggnad skapar vi förutsättningar för en positiv utveckling. 
Men vi har utmaningar i kommunens verksamhet. Ett positivt resultat på drygt 35 mnkr i 2015 års bokslut kan 
förvisso verka tryggt, men detta beror till stor del på att vi har höga intäkter av engångskaraktär. I grunden har vi 
obalanser gentemot budget på flera håll i organisationen. Min bild är därför att vi måste både satsa och anpassa 
de närmsta åren. Satsa på utvecklingsarbete för att göra Lysekil till en än mer attraktiv plats samtidigt som vi 
anpassar och effektiviserar verksamheten så att vi får en långsiktigt hållbar ekonomi.

Sveriges viktigaste jobb
Jag är helt övertygad om att vi tillsammans kommer att både ta möjligheterna och möta utmaningarna framö-
ver. En förutsättning för att lyckas är att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har duktiga och engagerade chefer 
och medarbetare i kommunen, men vi står inför rekryteringsbehov inom flera yrkesgrupper de kommande åren. 
Satsningar på kompetensförsörjning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö kommer därför att vara fortsatt prio-
riterade för att vi ska kunna leverera en bra verksamhet till Lysekilsborna. Vi i kommunerna har ur flera aspekter 
Sveriges viktigaste jobb – vi gör skillnad i människors vardag.

Lysekil i mars 2016

Leif  Schöndell
Kommunchef

Kommunchefen har ordet
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God ekonomisk hushållning – långsiktig stabil 
ekonomi
Enligt	kommunallagen	ska	finansiella	mål	och	mål	för	
verksamheten som har betydelse för god ekonomisk 
hushållning anges. Finansiella mål behövs som restrik-
tion för verksamheten.
 Mål och riktlinjer för verksamheten krävs för att få en 
koppling mellan ekonomi och verksamhet. 
 Årets resultat uppgick till 35,7 mnkr vilket motsvarar 
4,6 procent av de totala skatteintäkterna. I budget 2015
angavs	ett	finansmål	på	2,8	procent	av	de	totala	skat-
teintäkterna. Finansmålet för 2015 är därmed uppfyllt.

Visionen fastställdes av kommunfullmäktige 2006 och 
ligger till grund för kommunens mål och kvalitetsar-
bete.
 För att närma sig visionen har kommunfullmäktige 
beslutat om att fokusera på fyra kommunövergripande 
målområden:

Lärande
Kommunens verksamheter ska utgå från individens, 
samhällets och näringslivets behov. Verksamheterna 
bedrivs kunskapsbaserat och med gott omdöme och 
nytänkande.

Livsmiljö
Ett varierat utbud av boendealternativ och rekreations-
möjligheter som ger livskvalitet till medborgare och 
besökare i alla åldrar.

Ekonomi
En ekonomi i balans med utrymme för utveckling.

Näringsliv
Ett hållbart och mångsidigt näringsliv med goda förut-
sättningar att utvecklas och växa.
För att mäta hur målområdena utvecklas har kom-
munfullmäktige beslutat om uppföljningsmål inom 
varje målområde. Här redovisas uppföljningsmålen och 
utfallet av dem. 

Vision, mål och kvalitetsarbete

”Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor 
som inspirerar varandra till nya idéer, visar tolerans och känner framtidstro.”
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Lärande

Medborgarnas upplevelse av kommunens
verksamheter ska förbättras
Indikator Mål 2015 2015 2014 2013

Lysekils NMI (Nöjd-Medborgar-
Index) öka - 37 -

Mätning: SCB, Nöjd-Medborgar-Index

Uppgift saknas. Föregående mätning gjordes 2014, då 
index för Lysekil var 37.

Medborgarnas upplevda inflytande ska öka
Indikator Mål 2015 2015 2014 2013

Lysekils	NII	(Nöjd-Inflytande-
Index) öka - 25 -

Mätning:	SCB,	Nöjd-Inflytande-Index

Uppgift saknas. Föregående mätning gjordes 2014, då 
index för Lysekil var 25.

Information och kommunikation ska samordnas 
och stärkas internt och externt inom koncernen
Indikator Mål 2015 2015 2014 2013

Andel i % - medarbetarunder-
sökning

öka - - 68,5%

NII- delmått rörande information öka - 41 -

Uppgift saknas.

Den interna informationen mäts med hjälp av Lysekils kommuns medarbetar-
undersökning. 

Andelen ungdomar i grundskola och gymnasie-
skola med fullständiga betyg ska öka
Indikator Mål 2015 2015 2014 2013

Andel i % grundskola Öka 74,5 71,1 81,5

Andel i % gymnasieskola Öka 84,6 86,4 89,0

Mätning: Grundskolans betygsstatistik är hämtad ur ”SiRiS” (Skolverket) för 
vårterminen.

Målet för grundskolan har uppnåtts.

Målet för gymnasieskolan har inte nåtts

Kommentar:
• 2015 bröts trenden gällande Gullmarsskolan, 74,5 %. På Gullmarsgymnasiet 
var andelen elever med examensbevis 84,6%, vilket är i paritet med riksgenom-
snittet, men ambitionen är att andelen ska höjas. Gullmarsskolan har under 
2015 genomgått en kompetensutveckling kallad PRIO. Samtliga pedagoger 
på gymnasiet har under 2015 genomfört en högskolekurs i Bedömning För 
Lärande. Detta är en del i satsningen mot förbättrade skolresultat. Under 2016 
planeras ytterligare satsningar för att öka kollegialt lärande och bedömmar-
kompetens. 

Sjukfrånvaron bland anställda i 
Lysekils kommun ska vara lägre än 5 %
Andel i procent Mål 2015 2015 2014 2013

Sjukfrånvaro <5% 7,9% 7,8% 6,4%

Mätning: Frånvarostatistik hämtat ur det personaladministrativa systemet 
Heroma.

Målet har inte nåtts.

Kommentar:
• Utbildningsinsatser under 2016 för chefer i arbetsmiljö och rehabilitering 
borde medföra en minskning av sjukfrånvaron.

Antalet vårddagar på institution för barn och 
unga ska minska
Indikator Mål 2015  2015 2014 2013

Antal vårddagar per månad minska 325 268 275

Mätning: Socialförvaltningens redovisning. 

Målet har inte nåtts.

Kommentar:
• Målet att minska antalet vårdagar på institution för barn och unga har inte 
uppnåtts. Strategin för att minska institutionsplaceringar har främst varit att 
göra omplaceringar till familjehem. På grund av stora vårdbehov som inte har 
kunnat tillgodoses på familjehem har detta varit svårt att genomföra.
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Livsmiljö

Lysekil ska ha en positiv befolkningsutveckling
Indikator Mål 2015 2015 2014 2013

Antal invånare den 1’a nov öka 14 464 14 299 14 359

Mätning: SCB, Befolkningsstatistik.

Målet har uppnåtts.

Invånare blir allt nöjdare med att bo i 
Lysekils kommun
Indikator Mål 2015 2015 2014 2013

Fokus ranking bättre 136 111 151

NRI öka - 51 -

Mätning: Tidningen Fokus ranking respektive SCB:s Nöjd-Region-Index .

Lysekils kommun har tappat 25 placeringar i tidningen 
Fokus ranking, målet har inte nåtts.

Uppgift saknas för NRI. Föregående mätning gjordes 
2014.

Kommentar:
 • Tidningen Fokus rankar kommunerna med hjälp av i fyra kategorier (att vara 
ung, att vara äldre, att ha familj och att arbeta) och 43 variabler.
Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI) mäter medborgarnas uppfattning om 
hur kommunen är som plats att bo och leva på. Senaste mätningen innan 2014 
gjordes 2011 och då uppgick NRI till 54. 

Energiförbrukningen ska minska
Andel i procent Mål 2015 2015 2014 2013

Förändring kWh/m2 Minska +/- 0 -1,1% 1,4%

Mätning: Fastighetsenhetens sammanställning av kommunens totala energiför-

brukning.

Målet har nåtts.

Minst tre av aktiviteterna i ”Förslag till miljömål 
för Lysekils kommun - övergripande mål samt 
detaljmål 2013” ska genomföras
Indikator Mål 2015 2015 2014 2013

Antal aktiviteter 3 3 2 3

Mätning: Miljöenhetens rapportering av antal genomförda aktiviteter.

Målet har uppnåtts.

Kommentar:
• Motverka otillåten eldning genom aktiva insatser såsom kartläggning av 
inkommet material till avfallsstationer: Delvis uppfylld. Aktiv förebyggande 
arbete har inte prioriterats, endast klagomålstillsyn. 
• För att minska övergödningen skulle en VA-plan för kommunen tas fram 
under 2013. Arbetet har påbörjats och första delen planeras vara klar under 
våren 2014. 
• Samtliga verksamheter som använder och/eller säljer kemikalier ska ha tillsy-
nats senast 2020-01-01: Ej uppfylld ännu. Planerad att genomföras 2019. 
• Upprätta en gemensam, gränsöverskridande Blå översiktsplan för de fyra 
kustkommunerna i norra Bohuslän (Sotenäs, Lysekil, Strömstad och Tanum): 
Uppfylld, pågående. Aktivt deltagande i projektet, bland annat MKB-arbete.
• Senast 2020 ska samtliga enskilda avloppsanläggningar vara tillsynade: Upp-
fylld, pågående. Långsiktigt projekt, pågående, utökade resurser tillsatt.
• Tillsyn över marina verksamheter såsom marinor, hamnar etc. ska prioriteras: 
Delvis uppfylld, pågående. Påbörjat, planerat genomförande i tillsynsplan 2016.
• Alla strandskyddade områden längs kuststräckan samt större sjöar där kom-
munen är tillsynsmyndighet ska kontrolleras senast 2020-01-01. Delvis upp-
fylld. Aktiv förebyggande arbete har inte prioriterats, endast klagomålstillsyn.
• Peka ut orörda områden värda att skydda från exploatering: Delvis uppfylld. 
Ingår inte i MimB:s ansvarsområde. Deltar i ÖP-arbete.
• Genomföra åtgärder för att styra, informera och motivera byggherrar och 
exploatörer att bygga energisnålt: Uppfylld, pågående. Utförs vid planerade 
tillsynen. Ingår som ”belöning” i miljötaxan.

Folkhälsan ska förbättras
Indikator Mål 2015 2015 2014 2013

Andel uppfyllda mål i plan 100% 13% 6% 33%

Mätning: Drogvaneundersökning, Folkhälsostatistik, avstämning mot målen i 
folkhälsoplanen.

Målet har inte nåtts.

Kommentar:
•  Att mäta hälsa och en befolknings hälsotillstånd och dess förbättring 
är svårt. Genom att sätta övergripande mål i en plan ges en bild över hur 
förutsättningarna förbättrats för folkhälsoarbetet som i sin tur kan generera en 
bättre folkhälsa. Men det tar tid både att skapa förutsättningar och förbättra 
hälsan. Under 2015 visar resultaten att vissa mål förbättras. Uppstart av 
familjens hus är ett delmål mot familjecentral och ett stärkt föräldrastöd. 
Vissa mål har inte förbättrats så som elevers skolresultat och medborgar-
nas upplevda hälsotillstånd. Några av målen kan inte följas upp i år då det 
saknas nya mätningar kring bland annat drogvanor och medborgarenkät.
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Ekonomi

Lysekils kommun ska redovisa ett positivt
resultat
Andel i procent Mål 2015 2015 2014 2013

Resultat i % av skatteintäkter 2,8% 4,6% 1,8% 0,6%

Mätning: Årsredovisningen.

Målet har uppnåtts. En avgörande anledning till den 
postitiva utvecklingen är att kommunen under 2015 
erhållit stora engångsintäkter i form av försäljning av 
mark och fastigheter samt återbetalning av premier 
från AFA.

Investeringar ska finansieras med egna medel
Indikator Mål 2015 2015 2014 2013

Nyupptagna lån för nya inves-
teringar inga inga inga inga

Mätning: Årsredovisningen.

Målet har upp nåtts.

Näringsliv

Ett näringslivsklimat som stödjer tillväxt och 
utveckling
Indikator Mål 2015 2015 2014 2013

Svenskt Näringslivs ranking bättre 279 278 271

SKL:s ranking bättre 135 - 140

Mätning: Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet. SKL:s servicemät-
ning Insikt. 

Lysekils kommun har tappat 1 placering i Svenskt Nä-
ringslivs ranking, målet har inte nåtts.

Lysekils kommun har klättrat 5 placeringar i SKLs ser-
vicemätning Insikt, målet har nåtts.

Upprätta en markförsörjningsplan för att 
underlätta företagsetablering
Indikator Mål 2015 2015 2014 2013

Plan upprättad och antagen Ja Pågår Nej Nej

Mätning: Markförsörjningsplan upprättad och antagen (Ja/Nej).

Arbetet med att upprätta markförsörjningsplanen pågår 
och beräknas färdigställas under 2016, målet har inte 
nåtts.

Hög förvärvsfrekvens
Andel i procent Mål 2015 2015 2014 2013

Förvärvsfrekvens Öka - 79,1% 78,5%

Mätning: SCB. Det är ett års eftersläpning i statistiken, det som redo-
visas som utfall 2014 är således 2013 års uppgift.

Uppgifterna saknas då SCB ännu inte redovisat utfallet, 
måluppfyllelse kan inte redovisas.

Kommentar:
• Förvärvsfrekvensen anger den andel av befolkningen (20-64 år) som har eller 
söker ett förvärvsarbete. 
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Måttlig tillväxt i omvärlden
Den internationella återhämtningen av ekonomin har 
varit relativt trög. Ett undantag är USA där ekonomin 
växer i hygglig takt och där utvecklingen på arbets-
marknaden har varit stark. Även i Storbritannien och 
Tyskland utvecklas arbetsmarknaden starkt sedan en 
tid tillbaka. På andra håll i Europa har det gått väsent-
ligt trögare. I tillväxtländer som Ryssland och Brasilien 
är utvecklingen mycket svag. Även i Kina gnisslar det 
nu betänkligt.
 Den svenska exporten avsätts till mycket stor del i 
Europa, närmare 75 procent. Utanför Europa ligger den 
viktigaste avsättningsmarknaden för svensk export i 
USA, dit närmare sju procent av den svenska varuex-
porten går. 
 För Norge, som är en betydande exportör av olja och 
gas, dras offshoreinvesteringarna ner väsentligt. Ned-
gången är kännbar för norsk ekonomi och tillväxten i 
BNP reduceras högst väsentligt. 
Finland påverkas indirekt av prisfallet på olja och gas 
genom den svaga utvecklingen i Ryssland och fallet 
i den betydelsefulla exporten dit. Även om tillväxten 
gradvis förbättras i Danmark så innebär detta att ut-
vecklingen i de tre grannländerna, som tillsammans tar 
emot ungefär en fjärdedel av svensk export, samman-
taget var mycket svag 2015. Det blir dock något bättre 
2016. Utvecklingen är mer positiv i övriga Europa. 
Tillväxten i Storbritannien ligger stabilt på 2,5 procent 
och tillväxten i en rad väst- och centraleuropeiska län-
der är på väg upp mot två procent. I Tyskland, som vid 
sidan om Norge är Sveriges viktigaste exportmarknad, 
beräknas BNP öka med 1,7 procent i år och 2,0 procent 
nästa	år.	Låg	inflation	håller	räntorna	nere.	Oljepriset	
har under det senaste året mer än halverats i dollar 
räknat. Även en lång rad andra råvarupriser har backat 
påtagligt. De lägre råvarupriserna har bidragit till att 
inflationen	i	många	länder	bitit	sig	fast	på	låga	nivåer.	
Centralbankerna har med olika åtgärder försökt pressa 
upp	inflationen,	men	utan	att	i	någon	nämnvärd	grad	
ha lyckats.

Den svenska ekonomin
Den svenska ekonomin växer för närvarande i mycket 
snabb takt. 2015 beräknas BNP ha ökat med närmare 
fyra procent och under 2016 förutses tillväxten bli lika 
hög. Snabbt växande investeringar och kraftigt ökad 
offentlig konsumtion är två faktorer som driver på de 
höga tillväxttalen. Inte minst kommunernas kostnader 
beräknas	i	år	växa	snabbt	till	följd	av	det	stora	flyk-
tingmottagandet. Den starka tillväxten i den svenska 
ekonomin för med sig att sysselsättningen och skatt-
underlaget växer snabbt. I reala termer växer skatte-
underlaget med närmare tre procent i år vilket är den 
största ökningen på mycket länge. Samtidigt beräknas 
kommunsektorns kostnader öka med närmare det 
dubbla.
 Den snabba tillväxten innebär att den svenska ekono-
min går från lågkonjunktur till högkonjunktur. Sys-
selsättningen stiger snabbt och arbetslösheten sjunker 
gradvis ner mot 6,5 procent. Skatteunderlaget ökar 
mycket snabbt. Därefter mattas ökningstalen något, 
men sett i ett historiskt perspektiv bör de ändå beskri-
vas	som	fortsatt	höga.	Den	omfattande	flyktinginvand-
ringen innebär samtidigt att befolkningen växer mycket 
snabbt. Från 1980 till 2015 ökade befolkningen med 
i genomsnitt 0,4 procent per år. Under de närmaste 
åren är tillväxten i befolkningen fem gånger så hög. Det 
innebär att befolkningen framöver växer betydligt snab-
bare än skatteunderlaget. För kommuner innebär detta 
ett betydande problem.
 Den snabbt växande befolkningen innebär att kom-
munala verksamheter i form av skola, vård och omsorg 
behöver snabbt öka i omfattning. Under den konjunk-
turella återhämtningen 2015 och 2016 ökar sysselsätt-
ningen och därmed skatteunderlaget snabbt. Kom-
munernas skatteintäkter kan då ganska väl matcha de 
kostnadskrav som befolkningsutvecklingen ställer. Med 
den därefter mer dämpade tillväxten i sysselsättning 
och skatteunderlag är denna ekvation inte lika lätt att 
lösa. Kommunerna kan tvingas till betydande skatte-
höjningar för att intäkterna ska täcka kostnaderna. 
Fram till 2019 beräknas utdebiteringen sammantaget 
höjas med 1 krona och 92 öre.

Omvärldsanalys



15ÅRSREDOVISNING - 2015 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommunsektorn
Kommunernas sammanlagda resultat beräknas bli sju 
miljarder kronor år 2015. I resultatet ingår en engångs-
intäkt på 3,5 miljarder från AFA Försäkring. Justerat 
för engångsintäkten innebär det en försämring av 
resultatet med 6,5 miljarder jämfört med 2014. Bland 
de stora verksamheterna har kostnaderna för förskolan, 
grundskolan och hemtjänsten ökat kraftigt under 2015. 
Bedömningen	är	att	flyktingmottagandet	kommer	att	
öka kraftigt de kommande åren. Under 2016 märks 
också en markant ökning av riktade statsbidrag. Dessa 
motsvaras dock av ungefär lika stora kostnader. År 
2019 motsvarar gapet mellan kostnader och intäkter 
över 1 krona i skattehöjningar.
 Resultatnivån för kommunerna har varit god under de 
senare åren, men förklaras till stor del av tillfälliga pos-
ter. Även om det sammantagna resultatet ser bra ut de 
senaste tio åren betyder inte det att alla kommuner har 
goda resultat. Variationen är stor. De senaste fyra åren 
har i genomsnitt 13 procent av kommunerna haft ett 
negativt resultat medan 48 procent haft ett resultat som 
överstiger två procent av skatter och bidrag. Särskilt 
riktade	insatser,	som	består	av	flyktingmottagande	och	
arbetsmarknadsåtgärder, har ökat snabbast de senaste 
åren. Flyktingmottagandet ersätts till stor del av staten, 
vilket betyder att verksamhetens intäkter ökar i ungefär 
samma takt som kostnaderna. 
	De	demografiska	förändringarna	innebär	både	ett	fort-
satt ökat tryck på många verksamheter och ett tryck på 
omprioritering mellan verksamheter. Därtill kommer 
ett ökat antal asylsökande som leder till ett ökat tryck 
på såväl skolan som på integrationsarbetet. En fråga 
som verkar växa i omfattning är riktade statsbidrag och 
de försämrade planeringsförutsättningarna som följer 
av dessa. Dessa omfattande förväntade kostnadsök-
ningar kräver nytt arbetssätt och nya metoder, både i 
kommunerna och på det sätt som staten styr kommun-
sektorn.
 

Den	verksamhet	där	flest	kommuner	bedömer	att	kost-
naderna ökar snabbast är inom institutionsplaceringar 
av barn. Även verksamheter som förskola, grundskola 
och hemtjänst har ett ökat kostnadstryck.
	Det	stora	flyktingmottagandet,	och	den	kraftiga	ök-
ningen av antalet asylsökande, får förhållandevis liten 
betydelse för årets resultat för kommunerna. Huvudor-
saken är att ökade kostnader åtföljs av ökade intäkter 
i form av statliga bidrag. Flyktingmottagandet innebär 
stora utmaningar på såväl kort som lång sikt, inom 
individ- och familjeomsorgen, skolan och även inom 
bostadsförsörjningen. 
 Pensionskostnaderna i kommunerna har ökat i många 
år. Mycket på grund av att pensionsutbetalningarna 
på	den	gamla	pensionsskulden	har	ökat	då	allt	fler	
anställda med intjänande före 1998 gått i pension. De 
närmaste två åren ser pensionskostnaderna stabila ut. 
De låga prisökningarna leder till låg uppräkning samti-
digt som puckeln nu verkar vara nådd när det gäller ut-
betalningar på den gamla skulden. Åren 2018 och 2019 
när prisökningarna väntas ta fart blir dock kostnaderna 
högre. Dessutom ser det ut som om förändringen i be-
räkningsmetod av inkomstindex 2017 leder till ett lägre 
golv/tak,	vilket	i	sin	tur	leder	till	att	fler	inkomsttagare	
får löner över taket på 7,5 inkomstbasbelopp, och får 
därför förmånsbestämd pension. Satsningar på lönejus-
teringar för kommunala yrkesgrupper som ligger nära 
inkomsttaket kan också medföra ökade kostnader för 
den förmånsbestämda tjänstepensionen. Beräkningar 
pekar mot att pensionskostnaderna beräknas öka med 
nästan fem miljarder kronor i fasta priser mellan åren 
2017 och 2019. Merparten av de kommunalt anställda 
har enbart inkomster under 7,5 inkomstbasbelopp och 
därmed enbart en avgiftsbestämd pension.
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Befolkning
Invånarantalet i Lysekils kommun minskade sex år i 
följd mellan 2009 och 2014 men trenden bröts 2015, då 
det i stället blev en befolkningsökning med 165 perso-
ner. Vid årets slut uppgick invånarantalet till 14 464, 
det högsta sedan 2010.
 Jämfört med regionen och riket har Lysekil en större 
andel äldre invånare. Andelen personer över 65 år har 
ökat från 22,0 procent år 2005 till 28,1 procent år 2015. 
Medelåldern i Lysekil, liksom i grannkommunerna ut-
med kusten, ökar långsamt och är nu ca 47 år. Motsva-
rande ålder i Sverige som helhet är drygt 41 år.
 Födelsetalen ligger kvar på en låg nivå vilket hänger 
samman med den höga medelåldern. Under 2015 
föddes 108 barn, vilket är det lägsta födelsetalet sedan 
2001. Antalet kan också jämföras med 1989, då det 
föddes 211 barn i kommunen.
 Under 2015 avled 175 personer. Lysekil hade därmed 
ett negativt födelsenetto för året, vilket har varit fallet 
ända sedan mitten på 1990-talet.
	Både	in-	och	utflyttningen	har	ökat	under	en	lång	följd	
av	år,	även	om	det	finns	variationer	mellan	åren.	2015	
var	det	färre	som	flyttade	från	kommunen	än	åren	
tidigare	och	flyttnettot	var	tydligt	positivt.	Det	var	fler	
som	flyttade	in,	920	personer,	än	som	flyttade	ut,	686	
personer. 
	De	allra	flesta	av	de	920	som	flyttade	till	Lysekil	2015	
kom från andra kommuner i Västra Götalands län, 511 
personer och många har en koppling till kommunen 
sedan tidigare. 197 kom från övriga Sverige och 212 
från	utlandet.	I	åldrarna	20-24	år	var	utflyttningen	från	
Lysekil	som	störst	och	flyttnettot	var	negativt.	I	övriga	
åldersgrupper	var	flyttnettot	neutralt	eller	positivt,	det	
vill	säga	lika	många	eller	fler	flyttade	in	till	kommunen	
som ut. Särskilt kan noteras att det var 83 barn mellan 
0	och	4	år	som	flyttade	till	kommunen	och	bara	38	som	
flyttade	härifrån.

Arbetsmarknad
Under åren 2008 – 2010 var arbetsmarknaden som 
svårast och arbetslösheten som högst. Arbetsmarkna-
den har dock återhämtat sig successivt om än i lång-
sam takt. Trots att sysselsättningen ökade är arbetslös-
heten fortsatt hög i vissa grupper och en större andel 
av gruppen arbetslösa utgörs av personer som är och 
förblir långvarigt arbetslösa. Det är framför allt perso-
ner med förgymnasial utbildning, personer med funk-
tionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, 
arbetslösa i åldern 55-64 år och utomeuropeiskt födda 
arbetslösa som är långtidsarbetslösa.
 Den totala arbetslösheten i Lysekils kommun per 
december 2015 var 5,6 procent och ungdomsarbetslös-
heten uppgick till ca 8,3 procent. Jämfört med motsva-
rande period 2014 har totala arbetslösheten ökat med 
ca 0,4 procent och ungdomsarbetslösheten minskat 
med ca 0,1.  
 Det kan jämföras med riket där totala arbetslösheten 
var 7,8 procent december 2015 och ungdomsarbetslös-
heten 13,3 procent. Jämfört med motsvarande period 
2014 har totala arbetslösheten minskat med ca 0,1 
procent och även ungdomsarbetslösheten har minskat 
med 0,1 procent i riket. Sysselsättningen på arbets-
marknaden bedöms fortsätta växa under 2016. En 
förstärkning av arbetsmarknaden är dock avhängig av 
att den internationella efterfrågan åter tar fart. 
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Lysekils kommun och kommunkoncern är i sin verk-
samhet utsatt för olika typer av risker. Exempel på 
risker	är	finansiella	risker,	borgensåtaganden,	skador	på	
kommunal egendom, störningar i IT-system med mera.
 

Finansiella risker
Kommunen	har	fastställt	en	finanspolicy	som	gäller	
för såväl kommunen som koncernföretagen i Lysekils 
Stadshus AB. I koncernen Lysekils Stadshus AB ingår 
dotterbolagen Lysekils Bostäder AB, Leva i Lysekil AB, 
Lysekils Hamn AB samt Havets Hus i Lysekil AB. 
 Finanspolicyn anger de risknivåer som gäller för 
finansiering	avseende	räntebindning,	kapitalbindning,	
ansvarsfördelning, underlag för bedömning inför beslut 
om tecknade av borgen, rapporteringsskyldighet med 
mera. Den övergripande målsättningen är att säkerstäl-
la den löpande betalningskapaciteten samt att uppnå 
en effektiv kapitalanskaffning inom fastställda ramar 
och fattade beslut.
 Den totala externa låneskulden i kommunens sam-
manställda redovisning uppgår till 959,9 mnkr (983,1 
mnkr) varav kommunens externa låneskuld utgör 110,0 
mnkr	(185,1	mnkr).	I	kommunens	finanspolicy	anges	
att minst tre långivare bör eftersträvas. Kommunen 
hade vid årsskiftet enbart Kommuninvest som långi-
vare. När det gäller koncernen hade ett av koncernbo-
lagen dessutom SEB som långivare. På koncernnivå var 
Kommuninvests andel 99 procent, vid 2014 års utgång 
var motsvarande andel 94 procent.  Enskild långivare, 
med	undantag	för	Kommuninvest,	bör	enligt	finanspo-
licyn inte representera mer än 50 procent av den totala 
skuldportföljen.
	För	att	uppnå	en	effektiv	och	flexibel	hantering	av	
ränterisken i kommunens och koncernens skuldportföl-
jer	används	finansiella	derivatinstrument.	Hanteringen	
sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är 
fastställda	i	kommunens	finanspolicy.	De	instrument	
som är tillåtna är ränteswapar, FRA, Caps och Floors. 
Ränteswapar har hittills använts både i koncernen och 
i kommunen. Utestående ränteswapavtal uppgår till 
105,0 mnkr (180,0 mnkr) hos kommunen och 795,0 
mnkr (795,0 mnkr) hos koncernen. På bokslutsdagen 
finns	ett	värde	på	cirka	-10,9	mnkr	(-21,5	mnkr)	i	kom-
munens ingångna avtal och -73,4 mnkr (-88,2 mnkr) i 
koncernens ingångna avtal.
 Negativt värde representerar den kostnad som skulle 
uppstå om avtalen avslutas i förtid. Motsvarande un-
dervärde eller övervärde, så kallad ränteskillnadsersätt-
ning, uppstår om man i stället valt att använda långa 
räntebindningar på bolagets lån. Om respektive räntes-
wapavtal kvarstår till sitt slutförfallodatum så kommer 
undervärdet eller övervärdet att löpande elimineras. 
Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldport-
följen ska enligt policyn inte understiga ett år och inte 

överstiga sju år. I kommunen var räntebindningstiden 
6,0 år (6,5 år) och i koncernen 4,9 år (5,6 år). Den ge-
nomsnittliga effektiva räntan för kommunen uppgår till 
3,16 procent (3,39 procent). För koncernen är den 
genomsnittliga effektiva räntan 2,56 procent 
(2,77 procent).
 Enligt policyn bör den genomsnittliga kapitalbind-
ningstiden inte understiga ett år. Den genomsnittliga 
kapitalbindningstiden för kommunen är 1,5 år (1,1 år) 
och 1,7 år (1,2 år) för koncernen. Slutligen ska, inom 
den närmaste tolvmånadersperioden, högst 60 procent 
av låneportföljen förfalla. Vid bokslutstillfället uppgår 
denna andel för kommunens del till just 60 procent. 
För koncernen är motsvarande andel 42 procent vilket 
således också faller inom policyn. 

Låneskuld 2009-2015, mnkr
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Långfristiga externa lån, koncernen
Belopp i mnkr Belopp Andel

Kommunen 110,0 11%

Lysekils Stadshus AB 110,7 12%

Leva i Lysekil AB 258,1 27%

LysekilsBostäder AB 459,1 48%

Lysekils Hamn AB 20,7 2%

Rambo 0,0 0%

Mitt Bohuslän 1,3 0%

Summa 959,9 100%

Kommuninvest
Lysekils kommun är sedan juni månad 2006 medlem 
i Kommuninvest ekonomisk förening. I samband med 
inträdet som medlem ingick kommunen en solidarisk 
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sve-
rige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. 
Samtliga 280 kommuner som den 31 december 2015 
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 
har ingått likadana borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekono-
misk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 

Riskbedömning

Koncernen

Kommunen

110,0

959,9
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fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna 
vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret 
fördelas i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest 
i Sverige AB. Ansvaret ska också fördelas i förhållande 
till storleken på medlemskommunernas respektive 
insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
	Vid	en	uppskattning	av	den	finansiella	effekten	av	
Lysekils kommuns ansvar enligt ovan nämnd bor-
gensförbindelse kan noteras att 2015-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 
325 621 mnkr och totala tillgångar till 319 574 mnkr. 
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick 
till 1 130 mnkr (0,35 procent) och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 1 111 mnkr (0,35 procent).

Borgensåtagande
Kommunens borgensåtagande vid utgången av 2015 
uppgick till 972,4 mnkr (871,3 mnkr), ökningen beror 
huvudsakligen på förändrat borgensåtagande för Leva i 
Lysekil AB (ökning 72,0 mnkr) samt för LysekilsBostä-
der AB (ökning med cirka 30,0 mnkr). Av åtagandet av-
ser 848,6 mnkr kommunägda bolag, 116,7 mnkr avser 
Kooperativa hyresrättsförening Lysekils äldrebostäder. 
Resterande 7,1 mnkr avser förlustansvar till egna hem 
och bostadsrättsföreningar samt till Folkets Hus- och 
idrottsföreningar. Det föreligger i nuläget inte någon 
känd förlustrisk bland kommunens åtaganden.

Borgensåtagande 2009-2015, mnkr
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Intern kontroll
Enligt antaget reglemente för intern kontroll ska 
kommunens nämnder besluta om genomförande av 
kontrollgranskning av system och rutiner inom sitt 
ansvarsområde. För koncernens bolag gäller de gemen-
samma ägardirektiven. Reglemente för intern kontroll 
och tillämpningsanvisningar har antagits av Lysekils 
kommunfullmäktige 2014.
 Uppföljning av nämnder och styrelsers arbete med 
internkontroll för 2015 visar att alla har beslutat om 
granskningsområden men att det varit varierande grad 
av genomförandet av granskningen. Kommunstyrelsen 
har därför beslutat att för 2016 uppdra åt kommunför-
valtningen att lämna en lägesrapportering av intern-
kontrollarbetet under juni månad.

Försäkringsskydd
Kommunen och kommunens bolag har tecknat ett 
antal försäkringsavtal. Avtalen omfattar bland annat 
fullvärdesförsäkring av fastigheter. Avtalen innehåller 
också ansvarsförsäkringar och olycksfallsförsärkingar 
för barn och ungdomar samt personer i arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder.

Säkerhetsarbete
Det kommunala säkerhetsarbetet samordnas av en 
särskild säkerhetssamordnare. Tjänsten köps av Rädd-
ningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.  

IT-säkerhet
Kommunstyrelsen har antagit en policy för IT-säkerhet. 
För att säkra en hög driftsäkerhet och tillgänglighet 
med få driftsstörningar görs kontinuerligt uppdate-
ringar och förbättringar av backupprutiner, virusskydd 
och tillgång på reservkraft. Genom upprättat samver-
kansavtal med kommunerna Munkedal och Sotenäs 
kommer sårbarheten att minska.

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

Händelse/förändring Kostnad/Intäkt 

Löneökning med 1 procent - 5,9 mnkr

Ränteförändring med 1 procent +/- 1,9 mnkr

Förändring av försörjningsstödet med 10 procent +/- 1,6 mnkr

Inflation,	prisökning	1	procent	på	varor	och	tjänster - 0,8 mnkr

Bruttokostnadsförändring med 1 procent +/- 3,3 mnkr

Förändrad utdebitering med 1 kr +/- 29,9 mnkr

Befolkningsförändring +/- 100 personer genomsnittsbe-
räknad effekt på skatteintäkterna +/- 4,8 mnkr

 Utöver ovanstående har förändringar i befolknings-
underlaget avseende elevantal respektive antalet äldre 
en mycket stor betydelse för kostnadsutvecklingen. 
Det är framförallt svårt att snabbt anpassa verksam-
heten och därmed kostnaderna till minskande behov. 
För att kunna ha en beredskap och därmed ett bra 
planeringsunderlag för att kunna anpassa verksam-
heterna till förändringarna görs årligen befolknings-
prognoser.	Uppföljningar	av	födelsenetto	och	flytt-
ningsnetto sker kvartalsvis.
	En	sammanfattande	finansiell	riskbedömning	visar	
att ett kvalitetssäkrat prognosarbete, god kontroll och 
målstyrning måste ha fortsatt hög prioritet. På längre 
sikt bör kommunen ha ett resultat på minst två procent 
av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal 
fastighetsavgift.

972,4
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Kommunal lagstiftning
Kommunernas ekonomi och redovisning regleras av 
kommunallagen och den kommunala redovisnings-
lagen.	Lagarnas	syfte	är	att	den	finansiella	redovisning-
en ska kunna förmedla en rättvisande bild av ställning 
och resultat. Enligt kommunallagen ska kommunerna 
ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Detta innebär att det ska råda balans mellan inkomster 
och utgifter sett över tiden samt att förmögenheten ska 
värdesäkras mellan generationerna. 
 Den kommunala redovisningslagen reglerar balans-
kravet vilket betyder att intäkterna ska vara större än 
kostnaderna. Lagarna har kommit till för att kommu-
nernas ekonomi inte ska urholkas. Vid avstämning mot 
balanskravet ska bland annat realisationsvinster och 
realisationsförluster avräknas. Ett negativt balanskravs-
resultat ska vara återställt senast tre år efter att det 
uppkommit.

Sammanställd redovisning -
kommunkoncernen
Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunen 
årligen sammanställa en resultat- och balansräkning 
som ska omfatta såväl kommunens verksamhet som 
sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 
personer.
 Det övergripande syftet med den sammanställda 
redovisningen är att ge en bild av kommunens totala 
verksamhet, resultat och ekonomiska ställning. 
Sammanställningen visar också hur respektive enhet 
påverkar totalbilden.
 Den sammanställda redovisningen för Lysekils kom-
mun avgränsas enligt 20-procentsregeln.

Ekonomisk översikt

Lysekils Stadshus AB

Ägarandel 21,7%

Ägarandel 38,2%

Delägda bolag och kommunalförbund

Kommunkoncernen

Balanskravsutredning 2015
Belopp i mnkr 2015 2014

Resultat 35,7 13,5

avgår realisationsvinst från anläggningstillgångar -8,8 -4,2

Justering reavinster enl undantagsmöjlighet - 4,2

Årets resultat enligt balanskravet 26,9 13,5
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Årets resultat 
Resultatet för kommunen 2015 uppgick till 35,7 mnkr 
vilket är 22,2 mnkr bättre än föregående år. 
I resultatet 2015 ingår realisationsvinster vid försäljning 
av anläggningstillgångar på 8,8 mnkr. Realisationsvin-
sterna uppgick 2014 till 4,2 mnkr. Årets balanskravsut-
redning visar att balanskravet har uppnåtts.  Kom-
munen har inga negativa resultat sedan tidigare år att 
återställa.
Kommunkoncernen	hade	2015	ett	resultat	efter	finans-
netto på 48,5 mnkr att jämföra med 44,3 mnkr året 
före. Kommunens resultat var alltså 22,2 mnkr bättre 
än fjolåret. För Lysekils Stadshus AB rådde det omvän-
da med ett resultat 21,6 mnkr sämre 2015 jämfört med 
2014. Lysekils delar i Rambo AB respektive Räddnings-
tjänsten Mitt Bohusläns resultat var båda bättre 2015 
än året före.

Resultat 2009-2015, mnkr
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Resultaträkning 2015
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr Not 2015 2014 2015 2014

Verksamhetens intäkter 1 243,6 230,4 547,7 536,1
Verksamhetens kostnader 2 -970,3 -952,2 -1 181,5 -1 143,8
Avskrivningar 3 -25,6 -25,9 -78,4 -78,5
Verksamhetens nettokostnader -752,3 -747,7 -712,2 -686,2

Skatteintäkter 4 642,2 611,6 642,2 611,6
Generella statsbidrag 4 142,7 147,5 142,7 147,5
Finansiella intäkter 5 6,7 9,4 1,5 1,6
Finansiella kostnader 6 -3,6 -7,4 -25,8 -30,2
Resultat efter finansnetto 35,7 13,5 48,5 44,3
Årets skatt 0,0 0,0 -0,9 -1,2
Uppskjuten skatt 0,0 0,0 -0,2 -4,9
Årets resultat 35,7 13,5 47,4 38,2

 

47,4

35,7
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Verksamhetens intäkter och kostnader samt 
avskrivningar
Verksamhetens intäkter uppgick till 243,6 mnkr. 
Jämfört med 2014 är det en ökning med 13,2 mnkr. 
Ökningen beror delvis på engångsposter i form av 
återbetalning av AFA-premier som under 2015 uppgick 
till 7,5 mnkr samt realisationsvinster vid försäljning av 
anläggningstillgångar på 8,8 mnkr. Under 2014 uppgick 
realisationsvinsterna till 4,2 mnkr och några återbetal-
ningar från AFA förekom inte under det året.
Bidragen från Migrationsverket har nästan fördubblats 
jämfört med 2014. Under 2015 erhöll kommunen 50,5 
mnkr vilket är 25,3 mnkr högre än 2014. Bidrag från 
Skolverket har ökat med 1,7 mnkr till 9,5 mnkr. 
 Kommunbidraget från Sotenäs kommun för gemen-
sam gymnasie- och vuxenutbildning har upphört och 
ersatts av interkommunala intäkter. Verksamhetens 
kostnader uppgick till 970,3 mnkr vilket är en ökning 
med 18,1. Personalkostnader har ökat med 6,2 mnkr 
vilket innebär 1,1 procent.   
Avskrivningarna uppgår till 25,6 mnkr vilket är en 
minskning med 0,3 mnkr jämfört med 2014. Avskriv-
ningarnas andel av skatteintäkter är 3,3 procent vilket 
är något lägre än föregående år.

Verksamhetens nettokostnadsandel av 
skatteintäkter och generella statsbidrag 2009-2015
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Skatteintäkter och generella statsbidrag
Kommunalskatten i Lysekil har liksom närmast föregå-
ende år varit 22,46 kr. Genomsnittet för riket var 
20,70 kr och för länet 21,25 kronor. Skatteintäkter och 
statsbidrag inklusive kommunal fastighetsavgift upp-
gick till 784,9 mnkr vilket är 25,8 mnkr högre än 2014. 
Ökningen uppgår till 3,4 procent. 
Kommunens skattekraft som andel av medelskattekraf-
ten i riket uppgick till 98,4 procent.

Skatteintäkter och generella statsbidrags utveckling 
2009-2015, mnkr
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Finansnetto
Kommunens	finansnetto	är	positivt	och	uppgår	till	
3,1 mnkr och har ökat med 1,1 mnkr. Kommunens 
finansiella	intäkter	består	till	största	delen	av	borgens-
avgifter men också till en mindre del ränteintäkter 
på koncerninterna reverslån. Borgensavgifterna har 
ökat med 0,6 mnkr och uppgick 2015 till 5,8 mnkr. De 
koncerninterna	finansiella	intäkterna	minskade	från	3,7	
mnkr 2014 till 0,7 mnkr under 2015. I början av 2015 
amorterade Leva i Lysekil AB sitt reverslån på cirka 81 
mnkr. 
	På	kommunkoncernnivå	är	finansnettot	negativt	och	
uppgår till 24,3 mnkr. Det har förbättrats med 4,3 mnkr 
jämfört med 2014 på grund av ett gynnsammare ränte-
läge och minskad långfristig skuld.

784,9

752,3

95,8%
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Kassaflödesanalys 2015
Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2015 2014 2015 2014

Den löpande verksamheten
Årets	resultat	före	finansiella	poster 32,6 11,5 73,1 57,2
Justering för ej likviditetspåverkande poster 20,9 25,9 74,0 74,9
Erhållen ränta 6,7 9,4 1,7 2,0
Erlagd ränta -3,6 -7,4 -25,8 -29,3
Betald inkomsskatt 0,0 0,0 -0,5 -0,6

Medel från verksamheten
före förändring av rörelsekapital 56,6 39,4 122,5 104,2
Ökning/minskning förråd och lager -3,7 -0,3 -3,8 -0,4
Ökning/minskning kundfordringar 1,7 16,4 -0,3 3,4
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -25,6 6,4 -26,9 5,2
Ökning/minskning leverantörsskulder 1,8 2,0 1,8 1,9
Ökning/minskning kortfristiga skulder 10,1 27,7 13,1 31,6
Medel från verksamheten 41,0 91,6 106,5 145,9

Investeringsverksamheteten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -38,3 -24,4 -97,4 -58,6
Förvärv	av	finansiella	anläggningstillgångar -2,7 0,0 -2,7 0,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 9,3 6,2 30,9 8,4
Medel från investeringsverksamheten -31,7 -18,2 -69,2 -49,7

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld -75,1 -43,3 -22,8 -53,2
Ökning/minskning av långfristiga fordringar 78,8 3,6 0,0 0,0
Justering för ej likviditetspåverkande poster 2,1 2,5 2,1 -1,6
Medel från finansieringsverksamheten 5,8 -37,2 -20,7 -54,8

Årets kassaflöde 15,0 36,2 16,6 41,4

Likvida medel från årets början 78,7 42,5 92,6 51,2
Likvida medel vid årets slut 93,7 78,7 109,2 92,6
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Kassaflöde – kommunen 
Medel från den löpande verksamheten har tillförts med 
41,0	mnkr	medan	investerings-	och	finansieringsverk-
samheterna tillsammans har medfört ett uttag på 25,9 
mnkr	vilket	innebär	ett	positivt	kassaflöde	under	året	
på 15,0 mnkr. 
Kommunens resultat exklusive avskrivningar, nedskriv-
ningar och andra inte likviditetspåverkande poster ger 
ett	positivt	kassaflöde	på	56,6	mnkr.	Kapitalbindningen	
har ökat med 15,6 mnkr främst beroende på ökning av 
kortfristiga fordringar. 
Anläggningstillgångar har anskaffats för 41,0 mnkr, 
varav	anskaffning	av	finansiella	anläggningstillgångar	
uppgår till 2,7 mnkr vilket avser insats i Kommuninvest 
Ekonomisk förening. Avyttringar av anläggningstill-
gångar har uppgått till 9,3 mnkr.  
Kommunens långfristiga upplåning har minskat med 
75,1 mnkr. De externa långfristiga fordringarna har 
minskat med 78,8 mnkr. Den huvudsakliga förklaringen 
till dessa båda förändringar beror på Leva i Lysekil 
AB:s amortering av internt reverslån men också av 
en ökning av insatsen i Kommuninvest Ekonomisk 
förening. 

Investeringar 2009-2015, mnkr
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Kassaflöde – kommunkoncernen
Kommunkoncernen hade under året ett positivt kas-
saflöde	på	16,6	mnkr.	Medel	från	verksamheten	har	
tillförts med 106,5 mnkr inklusive förändring av kapital-
bindningen. Investeringsverksamheten har under året 
medfört	ett	uttag	på	69,2	mnkr	och	finansieringsverk-
samheten har genom amorteringar medfört ett uttag på 
20,7 mnkr. Likvida medel vid årets slut uppgår till 109,2 
mnkr.

41,0
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Balansräkning 2015

Balansomslutning
Kommunens balansomslutning uppgår till 673,9 mnkr 
och har minskat med 19,8 mnkr. Kommunkoncernens 
balansomslutning uppgår till 1 695,2 mnkr, vilket är en 
ökning med 50,3 mnkr.

Anläggningstillgångar
Värdet av kommunens anläggningstillgångar har mins-
kat med 67,0 mnkr och uppgår till 466,4 mnkr. Även 
här påverkar transaktionen med Leva i Lysekil AB då 
kommunens	fordran	vid	årets	ingång	låg	som	finansiell	
anläggningstillgång. Justerat för detta har anläggnings-
tillgångarna ökat med 14,1 mnkr.  
På kommunkoncernnivå uppgår anläggningstillgång-
arna till 1 437,3 mnkr, vilket innebär en minskning med 
5,4 mnkr.

Omsättningstillgångar 
Kommunens kortfristiga fordringar uppgår till 105,5 
mnkr vilket är en ökning med 28,4 mnkr sedan 2014. 
Värdet av förråd, lager och exploateringsfastigheter har 
ökat med 3,7 mnkr och uppgår till 8,2 mnkr.
Kommunen och bolagen som ingår i Lysekils Stadshus 
AB-koncernen kan utnyttja varandras likviditet i ett 
gemensamt koncernkonto med en kredit på 60,0 mnkr. 
Denna kredit har inte utnyttjats vid något tillfälle under 
året och kommunens likviditet vid årsskiftet 2015/2016 
uppgår till 93,7 mnkr vilket är 15,0 mnkr högre än vid 
föregående bokslut. 

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr Not 2015 2014 2015 2014

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 7 0,0 0,1 0,2 0,3

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 8 379,0 363,3 1 319,2 1 321,0
Pågående investeringar 9 23,7 26,6 36,2 39,7
Inventarier och verktyg 10 18,7 22,3 42,8 48,1
Finansiella anläggningstillgångar 11 45,0 121,0 38,9 33,6
Summa anläggningstillgångar 466,4 533,4 1 437,3 1 442,7

Förråd och exploateringsfastigheter 12 8,2 4,5 8,6 4,8
Kortfristiga fordringar 13 105,5 77,1 140,1 104,8
Kassa och bank 14 93,7 78,7 109,2 92,6
Summa omsättningstillgångar 207,5 160,3 257,9 202,2

Summa tillgångar 673,9 693,7 1 695,2 1 644,9

Eget kapital och skulder
Ingående eget kapital 274,9 258,9 381,5 340,7
Förändring insatskapital kommuninvest 2,1 2,5 2,1 2,5
Årets förändring 35,7 13,5 47,4 38,2
Summa eget kapital 15 312,7 274,9 430,9 381,4
Avsättningar 16 26,0 21,9 53,0 50,1
Långfristiga skulder 17 112,1 185,8 962,0 983,8
Kortfristiga skulder 18 223,1 211,1 249,2 231,6
Summa avsättningar och skulder 361,2 418,8 1 264,2 1 265,5

Summa eget kapital och skulder 673,9 693,7 1 695,2 1 644,9

Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser 19 972,4 871,3
Förvaltade stiftelsers tillgångar 7,9 7,9
Pensionsförpliktelser 20 448,6 464,4
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Eget kapital och soliditet
Kommunens egna kapital på uppgår till 312,7 mnkr 
vilket är en ökning med 37,8 mnkr. Ökningen består av 
årets resultat på 35,7 mnkr samt 2,1 mnkr i återbäring 
på insatskapital hos Kommuninvest ekonomisk 
förening. 
Soliditeten, som visar den långsiktiga betalningsför-
mågan, har ökat med 6,8 procentenheter från 39,6 
procent till 46,4 procent. Soliditeten inklusive samtliga 
pensionsåtaganden, som är negativ, har förbättrats med 
7,2 procentenheter från -27,3 procent till -20,1 procent. 
Det egna kapitalet i kommunkoncernen uppgår till 
430,9 mnkr vilket är 49,5 mnkr bättre än vid utgången 
av 2014. Soliditeten exklusive pensionsåtaganden är 
25,4 procent och inklusive pensionsåtaganden uppgår 
den till -1,0 procent.

Eget kapital 2009-2015, mnkr
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Kommunen exkl pensionsåtagande

Kommunen inkl pensionsåtagande

Kommunkoncernen exkl pensionsåtagande

Kommunkoncernen inkl pensionsåtagande

Avsättningar
Kommunens avsättningar omfattar avsättning till 
pensioner, avsättning för återställande av avfallsdeponi 
samt avsättning för framtida underhållskostnader i 
externt hyrda lokaler.
Avsättningen till pensioner inklusive löneskatt uppgår 
till 10,8 mnkr vilket är 0,6 mnkr lägre än 2014. Avsätt-
ningarna består av pensioner intjänade enligt kollek-
tivavtal samt lokalt slutna avtal. Utöver den pensions-
skuld som redovisas som avsättning i balansräkningen 
har kommunen förpliktelser för pensioner intjänade 
före 1998. Dessa redovisas som ansvarförbindelse och 
uppgår till 448,6 mnkr vilket är en minskning med 15,8 
mnkr jämfört med 2014. Hela pensionsskulden är åter-
lånad av kommunen. 
Kommunen har ansvaret för det framtida återställandet 
av Siviks avfallsanläggning. Anläggningen beräknas 
kunna användas som avfallsdeponi i ytterligare minst 
20 år. Därefter måste den återställas. Under 2015 har 
avsättningen räknats upp med 0,5 mnkr genom nuvär-
desberäkning av den framtida utgiften. Avsättningen 
uppgår efter uppräkning till 10,9 mnkr.
Under 2015 har också avsättning skett med 4,4 mnkr 
för framtida underhållsåtgärder i externt hyrda lokaler. 
Det är första gången denna avsättning görs.

Skulder
Kommunens långfristiga skulder består i huvudsak av 
lån i Kommuninvest. Under 2015 minskade dessa lån 
med 75,1 mnkr och uppgår till 110,0 mnkr. 
Kommunkoncernen har långfristiga skulder på 962,0 
mnkr. Det är 21,8 mnkr lägre än vid föregående bok-
slut.
De kortfristiga skulderna uppgår för kommunen till 
223,1 mnkr, vilket är en ökning med 12,0 mnkr jämfört 
med 2014. Här ingår förutbetalda intäkter i form av 
statsbidrag som erhållits som tillfälligt stöd till kommu-
ner	för	att	hantera	den	rådande	flyktingsituationen.	Ly-
sekils kommun har valt att av totalt stöd på 14,5 mnkr 
bokföra 1,1 mnkr till 2015-års intäkter och att redovisa 
resterande 13,4 mnkr som kortfristig skuld.

Ansvarsförbindelser
Kommunens skuld till de anställda för pensioner inar-
betade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och 
uppgår till 446,6 mnkr inklusive löneskatt. Härutöver 
tillkommer 2,0 mnkr för pensionsutfästelser till förtro-
endevalda. Totalt redovisas 448,6 mnkr vilket är en 
minskning med 15,8 mnkr.

Inklusive pensionsåtagande

Exklusive pensionsåtagande

-135,5

312,7

-20,1

46,4

-1,0

25,4
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Noter 2015
Not 1 | Verksamhetens intäkter

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2015 2014 2015 2014

Försäljningsintäkter 2,6 3,0 83,0 80,0

Taxor och avgifter 46,3 46,3 182,3 177,9

Hyror och arrenden 25,1 27,5 104,3 102,2

Bidrag 115,6 113,0 115,6 113,0

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 44,6 35,2 44,6 35,2

Exploateringsintäkter 0,0 0,7 0,0 0,7

Realisationsvinster 8,8 4,2 14,3 4,7

Övriga intäkter 0,6 0,5 3,7 22,4

Summa 243,6 230,4 547,7 536,1

Varav jämförelsestörande poster

Återbetalning av AFA-premier 7,5 0,0

Realisationsvinster 8,8 4,2

Summa 16,3 4,2

Not 2 | Verksamhetens kostnader

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2015 2014 2015 2014

Personalkostnader 588,2 582,0 676,7 665,1

Pensionskostnader 53,2 49,2 59,3 53,8

Bränsle, energi och vatten 14,5 15,1 14,5 15,1

Köp av huvudverksamhet 104,9 97,6 105,7 97,6

Lokal- och markhyror 54,9 55,8 57,3 58,3

Lämnade bidrag 30,7 27,9 30,7 27,9

Realisationsförluster och utrangeringar 0,5 0,0 0,5 0,0

Övriga varor och tjänster 123,5 124,6 236,8 226,1

Summa 970,3 952,2 1 181,5 1 143,8

Not 3 | Avskrivningar

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2015 2014 2015 2014

Maskiner och inventarier 5,4 5,0 35,7 32,5

Byggnader och anläggningar 20,2 20,9 42,7 45,9

Summa 25,6 25,9 78,4 78,5

Not 4 | Skatteintäkter och generella statsbidrag

Kommunen

Belopp i mnkr 2015 2014

Preliminära skatteintäkter 642,7 613,1

Slutavräkning 0,6 1,2

Preliminär slutavräkning -1,1 -2,7

Summa kommunalskatteintäkter 642,2 611,6

Generella statsbidrag 

Kommunalekonomisk utjämning 90,8 99,4

Kommunal fastighetsavgift 34,7 33,7

LSS-utjämning 15,0 14,4

Särskild kompensation sociala avgifter 1,1 0,0

Engångsmedel	m	a	a	flyktingsituationen 1,1 0,0

Summa generella statsbidrag 142,7 147,5

Not 5 | Finansiella intäkter

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2015 2014 2015 2014

Utdelning aktier 0,1 0,1 0,0 0,0

Ränteintäkter 0,1 0,4 1,5 1,6

Ränteintäkter kommunala bolag 0,7 3,7 0,0 0,0

Borgensavgifter 5,8 5,2 0,0 0,0

Summa finansiella intäkter 6,7 9,4 1,5 1,6
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Not 6 | Finansiella kostnader

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2015 2014 2015 2014

Räntekostnader 3,6 7,2 25,8 29,9

Finansiella kostnader pensionsskuld 0,1 0,2 0,1 0,2

Summa finansiella kostnader 3,6 7,4 25,8 30,2

Not 7 | Immateriella tillgångar

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2015 2014 2015 2014

Anskaffningsvärde 0,4 0,4 0,6 0,6

Ackumulerade avskrivningar -0,3 -0,2 -0,3 -0,2

Bokfört värde 0,0 0,1 0,2 0,3

Avskrivningstider 5 år 5 år 5 år 5 år

Redovisat värde vid årets början 0,1 0,2

Investeringar 0,0 0,0

Avskrivningar -0,1 -0,1

Redovisat värde vid årets slut 0,0 0,1

Not 8 | Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2015 2014 2015 2014

Anskaffningsvärde 733,5 698,0 2 222,4 2 160,5

Ackumulerade avskrivningar -354,4 -334,6 -903,1 -839,4

Bokfört värde 379,0 363,3 1 319,2 1 321,0

Avskrivningstider 10-50 år 10-50 år 10-50 år 10-50 år

Redovisat värde vid årets början 363,3 369,2

Investeringar 36,5 12,3

Redovisat värde av avyttringar/utrangeringar -0,6 2,7

Avskrivningar -20,1 -20,8

Redovisat värde vid årets slut 379,0 363,3

Not 9 | Övriga materiella anläggningstillgångar, pågående investeringar

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2015 2014 2015 2014

Anskaffningsvärde 23,7 26,6 36,2 39,7

Bokfört värde 23,7 26,6 36,2 39,7

Redovisat värde vid årets början 26,6 23,1

Investeringar 38,2 24,4

Överföring från eller till annat slag av tillgång -41,1 -20,9

Redovisat värde vid årets slut 23,7 26,6

Not 10 | Inventarier och verktyg

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2015 2014 2015 2014

Anskaffningsvärde 66,7 66,8 125,3 124,7

Ackumulerade avskrivningar -47,9 -44,5 -82,5 -76,6

Bokfört värde 18,7 22,3 42,8 48,1

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

Redovisat värde vid årets början 22,3 23,1

Investeringar 2,2 2,2

Redovisat värde av avyttringar/utrangeringar -0,4 2,0

Avskrivningar -5,4 -5,0

Redovisat värde vid årets slut 18,7 22,3

Leasing 

Betalda leasingavgifter 11,2 11,1

Framtida minimileasavgifter:

inom ett år 3,7 1,2

senare än ett år men inom fem år 3,3 0,5

senare än fem år 0,0 0,0
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Not 11 | Finansiella anläggningstillgångar

Kommunen

Belopp i mnkr 2015 2014

Rambo AB 1,0 1,0

Lysekils Stadshus AB 9,5 0,1

Andelar:

HSB kvarteret Mollén 0,3 0,3

Kommuninvest ekonomisk förening 12,9 8,0

Övriga andelar 0,4 0,2

Långfristiga fordringar:

Leva i Lysekil AB 0,0 81,0

Havets Hus i Lysekil AB 0,0 9,5

Lysekils Hamn AB 18,0 18,0

Kommuninvest förlagslån 2,6 2,6

Övriga långfristiga fordringar 0,3 0,3

Summa 45,0 121,0

Not 12 | Förråd och exploateringsfastigheter

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2015 2014 2015 2014

Tomtmark för försäljning 7,1 3,4 7,1 3,4

Övrigt 1,1 1,1 1,5 1,4

Summa 8,2 4,5 8,6 4,8

Not 13| Kortfristiga fordringar 

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2015 2014 2015 2014

Kundfordringar 6,6 8,3 32,5 31,0

Skattefordringar 39,5 27,3 39,6 27,6

Momsfordran 5,4 5,5 5,4 5,5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 54,0 34,2 62,6 38,8

Övrigt 0,0 1,9 0,0 1,9

Summa 105,5 77,1 140,1 104,8

Not 14| Kassa och bank

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2015 2014 2015 2014

Koncernvalutakonto Nordea 93,1 78,7 93,1 78,7

varav:

Lysekils kommun 56,2 35,5 56,2 35,5

Lysekils Stadshus AB -4,8 -4,1 -4,8 -4,1

Leva i Lysekil AB 4,0 10,2 4,0 10,2

Lysekilsbostäder AB 31,1 32,7 31,1 32,7

Havets Hus i Lysekil AB 5,6 4,9 5,6 4,9

Kolholmarna AB 0,0 -8,4 0,0 -8,4

Lysekils Hamn AB 0,5 7,2 0,5 7,2

Havsstaden Lysekil Utbildnings AB 0,1 0,1 0,1 0,1

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

Övriga banker 0,6 0,0 16,1 13,9

Summa 93,7 78,7 109,2 92,6
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Not 15| Eget kapital 

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2015 2014 2015 2014

Ingående eget kapital 274,9 258,8 381,5 340,7

Återbäring Kommuninvest Ekonomisk förening 2,1 2,5 2,1 2,5

Årets resultat 35,7 13,5 47,4 38,2

Utgående eget kapital 312,7 274,9 430,9 381,4

Not 16 | Avsättningar 

Kommunen

Belopp i mnkr 2015 2014

Avsättningar 2015 2014

Pensionsskuld 8,7 9,2

Löneskatt 2,1 2,3

Återställande av avfallsdeponi 10,9 10,4

Underhåll externa lokaler 4,4 -

Summa 26,0 21,9

Avsatt till pensioner

Avgiftsbestämd ålderspension, individuell del 1,5 1,6

Förmånsbestämd ålderspension eller livränta, pension för högavlönade enligt 
KAP-KL 2,3 2,4

Efterlevandepension, till vuxen eller barn 0,4 0,4

Kompletterande ålderspension, förmånsbestämd ålderspension för 
högavlönade enligt PFA 1,2 1,3

Ålderspension enligt PA-KL eller äldre avtal 1,4 1,5

Ålderspension enligt överenskommelse 1,9 2,0

Summa pensioner 8,7 9,2

Löneskatt 2,1 2,2

Summa avsatt pensioner 10,8 11,4

Ingående avsättning till pensioner 11,4 12,7

Nya förpliktelser under året 0,4 0,3

 varav

 Nyintjänad pension 0,2 0,2

 Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,1 0,0

 Övrig post 0,1 0,1

Årets utbetalningar -0,9 -1,3

Förändring av löneskatt -0,1 -0,3

Summa avsatt pensioner 10,8 11,4

Antal visstidsförordnanden

Politiker 3 3

Tjänstemän 0 1

Avsatt för återställande av deponi

Redovisat värde vid årets början 10,4 10,4

Förändring av nuvärdet 0,5 0,0

Utgående avsättning 10,9 10,4

Avsatt för underhåll externt hyrda lokaler

Redovisat värde vid årets början 0,0 0,0

Nya avsättningar 4,4 0,0

Utgående avsättning 4,4 0,0
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Not 17| Långfristiga skulder 

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2015 2014 2015 2014

Lån i banker och kreditinstitut 110,0 185,1 959,9 983,1

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Investeringsbidrag 2,1 0,7 2,1 0,7

  återstående antal år (vägt snitt) 26 år 25 år 26 år 25 år

Summa förutbetalda intäkter 2,1 0,7 2,1 0,7

Summa långfristiga skulder 112,1 185,8 962,0 983,8

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut 2015 2014 2015 2014

Genomsnittlig ränta inklusive derivat 3,16% 3,39% 2,56% 2,77%

Genomsnittlig ränta exklusive derivat 0,01% 0,89% -0,01% 0,79%

Räntebindning inklusive derivat 5,96 år 6,50 år 4,87 år 5,58 år

Räntebindning exklusive derivat 0,21 år 0,10 år 0,16 år 0,15 år

Förfall till räntejustering:

0-1 år 5% 3% 17% 19%

1-2 år 0% 0% 0% 0%

2-5 år 18% 16% 25% 16%

5-10 år 77% 81% 58% 65%

Derivat (kr)

Nominellt värde swapkontrakt 105 000 180 000 795 000 795 000

Marknadsvärde -10 894 -21 460 -73 441 -88 234

Not 18| Kortfristiga skulder 

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2015 2014 2015 2014

Kortfristiga skulder till koncernbolag 36,9 43,2 0,0 0,0

Leverantörsskulder 41,4 39,6 65,5 64,0

Moms och punktskatter 0,6 0,5 0,6 0,5

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 21,1 19,9 21,1 19,9

Övriga kortfristiga skulder 10,2 12,9 32,8 42,8

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 112,9 95,0 129,2 104,4

Summa 223,1 211,1 249,2 231,6

Not 19 | Borgensförbindelser

Kommunen

Belopp i mnkr 2015 2014

Kommunägda bolag 848,6 747,0

Förlustansvar egna hem 0,5 0,3

Khf  Lysekils omsorgsbostäder 116,7 117,9

Bostadsrättsföreningar 2,4 2,4

Övriga 4,3 3,7

Summa 972,4 871,3

Not 20 | Pensionsförpliktelser

Kommunen

Belopp i mnkr 2015 2014

Anställda 446,6 462,2

Förtroendevalda 2,0 2,2

Summa 448,6 464,4

Ingående ansvarsförbindelse 372,0 386,4

Förmånsbelopp -1,2 0,0

Aktualisering 0,1 1,0

Pensionsutbetalningar -15,7 -14,9

Ränteuppräkning -2,2 -2,3

Personalförändringar 4,0 3,8

Övrigt 2,4 -2,0

Summa 359,4 372,0

Löneskatt 87,2 90,2

Summa pensionsförpliktelser anställda 446,6 462,2

Förtroendevalda inklusive löneskatt 2,0 2,2

Summa pensionsförpliktelser förtroendevalda 2,0 2,2
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Resultat för 2015 redovisas till 35,7 mnkr vilket är en 
positiv budgetavvikelse på 13,3 mnkr. 
Nämnderna redovisar ett samlat budgetunderskott på 
6,9 mnkr. Samtliga nämnder förutom socialnämnden 
redovisar budgetöverskott. 
 Kommunstyrelsen redovisar positiv budgetavvikelse 
med 1,5 mnkr. Vid delårsbokslutet i augusti prognosti-
serades en negativ budgetavvikelse på 2,8 mnkr. Det är 
främst fastighets-, utvecklings- och kostenheterna som 
har förbättrat sina resultat kraftigt, sammantaget med 
3,0 mnkr.
 IT-nämnden redovisar resultat som är i balans med 
budget. Miljönämnden och lönenämnden, redovisar ett 
överskott med 0,5 mnkr respektive 0,2 mnkr. Bygg-
nadsnämndens redovisar ett överskott på 0,2 mnkr.
 Utbildningsnämnden redovisar ett budgetöverskott på 
2,6 mnkr. Vid delårsbokslutet i augusti prognostisera-
des en negativ budgetavvikelse på 1,4 mnkr. Nämndens 
resultat består både av positiva och negativa budget-
avvikelser. Gymnasieskolans resultat är negativt 
beroende på dels att anpassningen till ny organisation 
i samband med att den gemensamma gymnasienämn-
den med Sotenäs kommun upphörde vid halvårsskiftet 
2014, tar lång tid, dels på minskat antal elever vid 
skolan. Förskola, grundskola och grundsärskola redo-
visar samtliga positiva budgetavvikelser. Det är främst 
de ökade bidragen från Migrationsverket som bidrar 
till överskotten. Sammanlagt har utbildningsnämnden 
erhållit 7,6 mnkr i bidrag från Migrationsverket under 
2015.
 Socialnämnden redovisar ett underskott på 11,8 mnkr. 
Vid delårsbokslutet i augusti prognostiserades en 
negativ budgetavvikelse på 15,0 mnkr. Det förbättrade 
resultatet beror på de ökade statsbidrag som erhållits 
från Migrationsverket i samband med det ökade antalet 
ensamkommande	flyktingbarn	som	kom	under	andra	
halvåret 2015 samt upplösning av tidigare erhållet 
statsbidrag för nyanlända. Socialnämndens samman-
lagda ersättning från Migrationsverket under 2015 är 
42,4 mnkr. Institutionsvård har ökat kraftigt under 2015 
och överskrider budget med 8,9 mnkr. Det är främst 
vård av barn och unga som ökat. Den nya organisatio-
nen vid det särskilda boende Stångenäshemmet har 
medfört både högre lokalkostnader och högre perso-
nalkostnader. Antalet platser på Stångenäshemmet har 
ökat med tre.

Pensionskostnaderna överskrider budget med 2,3 mnkr. 
Vid delårsbokslutet bedömdes avvikelsen till -0,4 mnkr. 
Det är i huvudsak den individuella delen av pensions-
kostnaderna som är högre än de budgeterade.
 Semesterlöneskulden och skulden för ej kompenserad 
övertid lämnar ett positivt resultat på 4,8 mnkr. Både 
antalet sparade semesterdagar och timmar för 
okompenserad övertid har sjunkit.
Personalomkostnader lämnar ett överskott med 2,5 
mnkr på grund av att det var lägre arbetsgivaravgift för 
yngre och äldre arbetstagare. Den lägre arbetsgivar-
avgiften för unga började fasas ut under mitten av året 
2015 och avslutas i maj 2016.  
 Årets sammanlagda realisationsvinst vid försäljning av 
fastigheter och tomter var 8,8 mnkr. 
 Under året har avsättningar till ett värde av 4,8 mnkr 
skett. Det är dels avsättning för återställning av avfalls-
deponi med 0,4 mnkr dels avsättning för fastighetsun-
derhåll med 4,4 mnkr.
 I slutet av 2015 utbetalades ett statsbidrag på 14,5 
mnkr	som	engångsmedel	med	anledning	av	flykting-
situationen. Detta bidrag ska användas till att täcka 
kostnader under 2015 och 2016. 1,1 mnkr redovisas 
som intäkt 2015 och resten kommer att redovisas 
under 2016.
 Skatteintäkter och generella statsbidrag redovisar 
budgetunderskott med 3,7 mnkr och den kommunala 
fastighetsavgiften redovisar budgetunderskott om 0,2 
mnkr. mnkr. 
 Finansiella kostnader och intäkter inklusive borgensav-
gifter redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,1 mnkr. 
Lägre lån och det fortsatta låga ränteläget bidrar till det 
positiva resultatet. Borgensavgifterna är något lägre än 
budgeterat. 

Driftsredovisning 2015
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Driftsredovisning 2015
Belopp i tkr Budget Redovisning Budgetavvikelse 

2015-12 -31
Prognostiserad

budgetavvikelse
 2015-08-31

Ram Intäkter Kostnader Netto Budgetavvikelse Prognos

Kommunstyrelsen -97 047 148 191 -243 786 -95 595 1 452 -2 800

IT-nämnden -2 731 24 686 -27 383 -2 697 34 -

Miljönämnden -2 300 - -1 778 -1 778 522 -

Lönenämnden -3 217 - -2 987 -2 987 230 100

Byggnadsnämden -3 407 4 244 -7 473 -3 229 178 300

Utbildningsnämnden -314 112 76 788 -388 348 -311 560 2 552 -1 400

Socialnämnden -334 981 102 447 -449 257 -346 810 -11 829 -15 000

Summa verksamhet -757 796 356 355 -1 121 011 -764 656 -6 860 -18 800

Budgetregleringspost -3 104 - - - 3 104 7 100

Pensionskostnader -50 879 - -53 129 -53 129 -2 250 -400

Förändring semesterlöne-
skuld samt skuld för jour och 
beredskap

-1 000 - 3 773 3 773 4 773 -

Personalomkostnader 35 400 38 312 37 885 2 485 400

Fastighetsskatt och
försäkringar -1 400 - -1 632 -1 632 -232 -100

Realisationsvinst vid försälj-
ning av anläggningstillgångar

- 9 323 -523 8 800 8 800 8 200

Kapitalkostnad* 14 242 13 858 -133 13 725 -517 -400

Avskrivningar ej fördelad -3 993 - - - 3 993 -

AFA återbetalning av premier - 7 452 - 7 452 7 452 7 400

Avsättning - - -4 811 -4 811 -4 811 -

Övrigt - 1 037 -864 173 173 -

Summa verksamhet -768 530 426 337 -1 178 756 -752 419 16 110 3 400

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag 754 005 754 882 -4 625 750 257 -3 748 -4 500

Kommunal fastighetsavgift 34 825 34 652 - 34 652 -173 -

Finansiella intäkter 100 100 - 100 - -

Borgensavgifter 5 979 5 841 - 5 841 -138 -

Finansiella intäkter 
koncernbolag 751 796 - 796 45 -

Finansiella kostnader -4 690 - -3 502 -3 502 1 188 700

Summa finansiering 790 970 795 152 -8 127 787 025 -3 945 -3 800

Total 22 440 1 222 608 -1 186 457 35 724 13 284 -400
* Förvaltningarnas kapitalkostnader (intern 

ränta)



34 ÅRSREDOVISNING - 2015
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Investeringsredovisning

Investeringsutgifterna för 2015 budgeterades till 30,0 
mnkr. Kommunfullmäktige beslutade i april 2015 om 
höjd investeringsram till totalt 50,0 mnkr. De faktiska 
nettoutgifterna uppgick 2015 till 41,0 mnkr, 9,0 mnkr 
lägre än budgeterat. 
Avvikelsen beror främst på att investeringsprojekt blivit 
senarelagda. 
De två enskilt största projekten under året har varit 
ombyggnationen av Gullmarsskolans D-hus som totalt 
haft utgifter för cirka 7,5 mnkr samt köpet av gamla 
Coopfastigheten i Dalskogen där köpeskillingen 
uppgick till 4,8 mnkr.
I de 41,0 mnkr inkluderades dessutom investering i 
finansiella	anläggningstillgångar	i	form	av	insats	i	Kom-
muninvest ekonomisk förening på 2,7 mnkr. 

Infrastruktur och skydd
Under året har 4,5 mnkr investerats i gång- och cykel-
vägar, bland annat i anslutning till den nya rondellen i 
Ulseröd samt till Preemraff. Resterande investeringsut-
gifter i denna kategori är huvudsakligen olika belägg-
ningsarbeten och andra infrastrukturåtgärder.

Kultur och fritid
På fritidsanläggningen Gullmarsborg har 2,9 mnkr 
investerats i sim- och ishall. Övriga investeringar 
handlar framförallt om olika upprustningsåtgärder på 
kommunens badplatser.

Förskolor och fritidshem
Dessa investeringar består av diverse reinvesteringar i 
fastigheter som används till förskoleverksamheten.

Utbildning
Inom utbildning har 1,1 mnkr investerats i inventarier 
och resterande 10,0 mnkr avser reinvesteringar i skol-
fastigheter. Bland annat har 7,9 mnkr totalt investerats 
i Gullmarsskolan varav ombyggnationen av D-huset 
utgör cirka 7,5 mnkr.  

Vård och omsorg
I kategorin för vård och omsorg har diverse inventarier 
anskaffats för verksamheten i socialförvaltningen. I 
stort sett samtliga lokaler är externt förhyrda vilket är 
förklaringen till att inga fastighetsinvesteringar ingår 
här.

Näringsliv, bostäder, hamnar
Den gamla Coopfastigheten i Dalskogen har anskaf-
fats för 4,8 mnkr under året. I övrigt kan nämnas att ny 
pontonbrygga i Havsbadets småbåtshamn anskaffats 
för 1,5 mnkr.

Gemensamma verksamheter
I	gemensamma	verksamheter	ingår	den	finansiella	
investeringen i Kommuninvest ekonomisk förening 
på 2,7 mnkr. I denna kategori ingår också 1,7 mnkr i 
investeringar i fastigheter som huvudsakligen används 
av arbetsmarknadsenheten samt fastighetsunderhåll 
av kommunhuset för 1,1 mnkr samt övriga mindre 
investeringar.

Försäljningar
Industrimark Slättna 1:61 vid Basteviksholmarna har 
sålts till Preem för 7,5 mnkr. Vidare har den före detta 
brandstationen i Fiskebäckskil sålts för 1,2 mnkr. På 
Skaftö har dessutom en överenskommelse om fastig-
hetsreglering skett med golfklubben. Denna reglering 
har gett kommunen en nettointäkt på cirka 0,5 mnkr. 
Den sammanlagda reavinsten för dessa försäljningar 
uppgår till cirka 8,8 mnkr.

Investeringar per kategori
Belopp i mnkr Utfall 2015

Infrastruktur och skydd 9,5

Kultur och fritid 4,3

Förskolor och fritidshem 2,1

Utbildning 11,1

Vård och omsorg 0,5

Näringsliv, bostäder, hamnar 7,6

Gemensamma verksamheter 5,9

Summa 41,0

Investeringar i kommunkoncernen
Belopp i mnkr Utfall 2015

Kommunen 41,0

Lysekils Stadshus AB 49,9

varav:

Leva i Lysekil AB 28,9

Lysekilsbostäder AB 18,2

Lysekils Hamn AB 2,5

Havets Hus AB 0,3

Lysekils andel av investeringar i:

Rambo AB 5,5

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 3,7

Summa 100,1



35ÅRSREDOVISNING - 2015 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Lysekils kommun som arbetsgivare
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens personal- 
och lönepolitik, medan ansvaret för löpande personal-
frågor, såsom anställnings- och ledighetsfrågor, ligger 
på respektive verksamhetsansvarig.
Kommunen har en personalintensiv verksamhet, 64,3 
procent av kommunens kostnader är personalkostna-
der inklusive pension.
 För att utveckla och behålla medarbetare behöver 
kommunen vara en attraktiv arbetsgivare. Att ha 
tydliga och uttalade mål så att medarbetarna känner 
sig delaktiga och vill vara med och utvecklas är viktigt 
för att skapa goda verksamheter. Lysekils kommun 
kommer under 2016 att satsa på kvalitets- och utveck-
lingsfrågor. Basen blir en välfungerande styrning där 
planering, uppföljning och utveckling hänger ihop. 

Året som gått
Under 2014 implementerades ett webbaserat rekry-
teringssystem och under 2015 har systemet än mer 
stöttat och underlättat de administrativa delarna kring 
rekryteringsarbetet. 
Nyanställda medarbetare har genomgått Lysekils kom-
muns introduktion för nyanställda.
 Samtliga medarbetare har erbjudits friskvårdspeng på 
800	kr	för	att	öka	möjligheten	för	fler	medarbetare	att	
aktivera sig och därmed bibehålla god hälsa.
Under 2015 var kommunens personalhandbok, med 
rutiner och riktlinjer kring personalarbetet, implemen-
terad i hela organisationen. 2015 års lönerevision resul-
terade i en höjning av lönenivån med cirka 2,7 procent.
 Lysekils kommun antog en pensionspolicy under året 
för att stärka sin position i konkurrensen om att behålla 
och rekrytera medarbetare. 

Personalstruktur
Den 31 december 2015 hade Lysekils kommun 1 427 
månadsavlönade medarbetare vilket motsvarar 1 273 
årsarbetare.  Antalet anställda varierar under året men 
sammantaget är personalvolymen lägre än 2014. Av 
de månadsavlönade medarbetarna i kommunen är 92 
procent tillsvidareanställda. 
Andelen heltidsanställda medarbetare den 31 decem-
ber 2015 var 59,1 procent, vilket är en liten minsk-
ning jämfört med året innan. Av kommunens stora 
yrkesgrupper är det framförallt undersköterskor inom 
hemtjänst och vårdbiträden som står för minskningen 
av andelen heltidsanställda.  Andelen heltidsanställda 
män är 24 procent högre än andelen heltidsanställda 
kvinnor.
Antalet tillsvidareanställda uppgår till 1 314 personer. 
Kommunen har också ett stort antal visstidsanställda 
medarbetare med månadslön som vid årsskiftet var 

113 personer. Anledningen till visstidsanställning beror 
oftast på vikariat vid föräldraledighet, sjukdom eller 
annan ledighet, svårigheter att fylla vissa schematurer 
samt att inte viss behörighet uppfyllts.
 Antalet årsarbetare uppgår totalt till 1 450. Av dessa 
1 450 årsarbetare var 155,4 timanställda, fyllnadstiden 
motsvarar 15,4 årsarbetare och övertiden motsvarar 
7,2 årsarbetare.
 84,8 procent av de tillsvidareanställda är kvinnor. Av 
kommunens chefer utgörs 70 procent av kvinnor och 
30 procent av män.

Lönekostnader
Medellöneökningen för tillsvidareanställda medarbe-
tare i samband med löneöversyn 2015 var 2,7 procent. 
Vid årets slut var medianlönen för kvinnor 24 500 kr 
och för män 27 600 kr. Kvinnorna tjänar därmed 88,7 
procent av männens lön. Denna skillnad kan vara 
påverkad av strukturella förändringar av kommunens 
personal, som till exempel utbildningsnivå, ålder och 
fördelning mellan olika yrkesgrupper. 
Under 2015 genomfördes ingen lönekartläggning vilket 
kommer att ske under 2016. I samband med lönekart-
läggningen kommer en analys om lönediskriminering 
på grund av kön att göras. 

Personalomsättning och rekrytering
Under året har 133 personer slutat sin anställning 
varav 34 har gått i pension. Under 2015 har 14 chefer 
slutat. Av dessa var sex från socialförvaltningen, två 
inom utbildningsförvaltningen, tre inom samhällsbygg-
nadsförvaltningen och tre har slutat inom kommunsty-
relseförvaltningen.
 Under 2015 har 153 tjänster lediganmälts för tillsvida-
retjänster eller längre visstidstjänster. 

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har ökat marginellt i jämförelse med 
2014. Andelen långtidssjuka, över 60 dagar, har ökat till 
58,9 procent och korttidsfrånvaron till 7,9 procent. Den 
åldersgrupp som fortfarande har högst sjukfrånvaro är 
åldersgruppen 50 år och äldre.
Åldersgruppen 30 till 49 år har minskat i sjukfrånvaro 
i jämförelse med 2014 medan de övriga åldersgrup-
perna har en ökad sjukfrånvaro.
Under 2015 hade 31.4 procent av alla medarbetare inte 
någon sjukfrånvaro alls under året.

Personalredovisning
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Sjukfrånvaro

Andel i procent 2015 2014 2013

Total sjukfrånvaro 7,9 7,8 6,4

Kvinnor 8,5 8,3 6,8

Män 5,1 402 4,5

 - 29 år 7,9 7,1 5,3

30-49 år 6,9 7,6 6,4

50- äldre 8,8 8,2 6,8

Sjukfrånvaro över 60 dagar
 av den totala sjukfrånvaron 58,9 58,5 45,2

Antal anställda per förvaltning

            Tillsvidare             Visstid

Nämnd Heltid Deltid Heltid Deltid Totalt

Kommunstyrelsen 144 56 10 4 214

Byggnadsnämnden 11 - - - 11

Utbildningsnämnden 414 63 37 27 541

Socialförvaltningen 221 404 6 30 661

790 523 53 61 1 427

Antal anställda

2015 2014 2013

Tillsvidareanställda 1 313 1 304 1 307

Visstidsanställda 114 130 146

Totalt 1 427 1 434 1 453

Företagshälsovård
Lysekils kommun har avtal med Hälsobolaget AB. Un-
der 2016 kommer upphandling av företagshälsovård att 
ske i samverkan med Sotenäs kommun och Munkedals 
kommun.

Åren som kommer
Stora utmaningar väntar Lysekils kommun under de 
närmaste åren. Det är av yttersta vikt att lägga
strategier och ta fram processer för hur kommunen ska 
behålla	och	utveckla	befintliga	medarbetare.	
Detta innebär också att införskaffande av stödsystem 
till chefer måste prioriteras.
Kommunen ska även attrahera nya medarbetare i form 
av specialister och chefer. En kartläggning ska göras 
för att ta fram befattningar och yrkesområden som är 
och framöver blir svårrekryterade. Efter kartläggningen 
kommer åtgärder för att attrahera dessa yrkesgrupper 
att genomföras. 

En stor satsning på Lysekils kommuns arbetsmiljö är 
nödvändig för att minska ohälsotalen. Samtliga chefer 
ska via personalenheten få kontinuerlig utbildning inom 
arbetsmiljöområdet. 

Personal, koncernen

Antal anställda 2015 2014 2013

Lysekils kommun 1 427 1 434 1 453

Lysekilsbostäder AB 15 13 13

LEVA i Lysekil AB 66 66 69

Havets Hus i Lysekil AB 10 10 10

Lysekils Hamn AB 19 15 16

Rambo AB 66 70 70

Mitt Bohuslän 46 15 15

Summa anställda 1 649 1 623 1 646
Antalet anställda totalantalet, dock är deltidsbrandmän inte inkluderade.
I Mitt Bohuslän ingår från och med 2015 även Uddevalla kommun.
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Befolkning
Invånarantalet i kommunerna varierar mellan 9 006 
invånare i den minsta kommunen Sotenäs och  14 464 
invånare i den största kommunen Lysekil. För Lysekils 
kommuns del rör det sig om en ökning med 165 invå-
nare det sista året. Alla kommuner förutom Munkedal 
ökade sin befolkning. Munkedal minskade med 38 
personer och hade vid årsskiftet en befolkning på
10 205. Strömstads kommun ökade med 160 invånare 
och hade vid årsskiftet 12 854 invånare och Tanums 
kommun ökade med 109 personer till 12 455.
Under 10-årsperioden 2006-2015 har Lysekils kom-
muns befolkning minskat med 167 personer, Sotenäs 
kommun har minskat med 277 personer och Munke-
dals kommun har minskat med 41 personer. Tanums 
kommun och Strömstads kommun har ökningar under 
samma period med 202 respektive 1 285 personer.

Befolkningsutveckling 2006-2015, Antal invånare
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Finansiella jämförelser
Utdebitering 
Kommunerna i norra Bohuslän har samtliga hög utde-
bitering i jämförelse både med genomsnittet i regionen 
och i riket som helhet. 2012 gjordes en skatteväxling i 
regionen som sänkte utdebiteringen med 43 öre. Skat-
teväxlingen	berodde	på	att	ansvaret	och	finansieringen	
av	kollektivtrafiken	övergick	i	sin	helhet	till	regionen.	
2014 höjdes utdebiteringen i Lysekils kommun med 40 
öre och uppgår till 22,46.

Resultat
Samtliga kommuner redovisar positiva resultat 2015. 
Lysekils kommun uppvisar det största positiva resul-
tatet. En stor del av förklaringen därtill beror på stora 
engångsintäkter för främst försäljning av fastigheter 
och mark samt återbetalning av premier från AFA.

Resultat
Belopp i mnkr

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

35,7 0,1 13,3 14,4 6,0

Nettokostnadsutvecklingen
För att kontinuerligt hålla en ekonomi i balans krävs 
kontroll över kostnadsutvecklingen. Kostnaderna ska 
inte öka snabbare än intäkterna. Nettokostnadsutveck-
lingen i kommunerna har sjunkit under 2015 jämfört 
med 2014 och ligger mellan -0,5 procent och 3,9 pro-
cent. Sotenäs kommun har den lägsta och Strömstad 
kommun har den högsta nettokostnadsutvecklingen 
2015.  Lysekils nettokostnadsutveckling ligger på 0,6 
procent.

Nettokostnadsutveckling

Andel i procent
Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

0,6 3,6 -0,5 3,9 3,1

Soliditet inklusive pensionsåtagande
Den	långsiktiga	finansiella	styrkan	mäts	i	soliditet.	Skill-
naden i soliditet är stor mellan kommunerna i norra 
Bohuslän. Lysekils kommun och Munkedals kommun 
har negativt eget kapital och därmed negativ solidi-
tet. Övriga kommuners soliditet är positiv. Strömstad 
kommun och Sotenäs kommun tillhör de kommuner i 
Västra Götaland som har högst soliditet.

Soliditet inklusive pensionsåtagande

Andel i procent
Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

-20,1 -7,7 23,7 25,3 10,8

Benchmarking norra Bohuslän

Kommunerna i norra Bohuslän från Munkedal i söder till Strömstad i norr bedriver sedan 
några år ett aktivt arbete med systematiska jämförelser för att förklara likheter och olikheter 
mellan kommunerna. Syftet är att detta arbete ska leda fram till ett erfarenhetsutbyte och 
lärande mellan kommunerna.
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Grundskola
Godkänt i alla ämnen år 9 i grundskolan
Två av kommunerna, Lysekil och Munkedal, visar på 
bättre värden mellan 2014 och 2015. De andra kom-
munerna har försämrade värden. Lysekil har förbättrat 
sitt värde för 2015 från 71,1 till 75,0. Högst värde har 
Sotenäs med 80,8 procent och lägst har Strömstad med 
67,0.

Godkänt betyg i alla ämnen i år 9 

Andel i procent
Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

75,0 74,8 80,8 67,0 78,7

Gymnasieskola
Slutfört gymnasiet inom fyra år
Resultaten i gymnasieskolan följs upp genom att mäta 
hur stor andel av eleverna som fullföljer gymnasiestu-
dierna inom fyra år. Lysekils kommun redovisar 2015 
värdet 75 procent, vilket är sämre än 2014 och 2013. 
Munkedal och Tanum redovisar de högsta värdena 
med 81 respektive 82 procent.

Andel elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år 

Andel i procent
Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

75 81 75 78 82

Omsorgsverksamheten
Äldreomsorg
Samtliga fem kommuner i norra Bohuslän har höga 
kostnader för äldreomsorg. Nettokostnaden per invå-
nare för äldreomsorg ligger mellan 189 kronor och 210. 
Den högsta kostnaden har Munkedal och den lägsta 
har Sotenäs kommun. Två kommuner har minskat 
kostnaderna, Lysekil med 2 kronor per invånare och 
Strömstad som tidigare hade den högsta kostnaden har 
minskat med 9 kronor per invånare.
I de nationella jämförelser som görs av hur brukarna 
upplever kvalitén inom äldreomsorgen får kommu-
nerna i norra Bohuslän bra betyg när det gäller hem-
tjänst och särskilt boende. Mest nöjda är brukarna i 
Munkedals kommun med 97 procent inom hemtjäns-
ten. I Lysekils kommun har brukarnöjdheten minskat 
jämfört med 2013 och 2014. Även inom särskilt boende 
har brukarnöjdheten minskat från 2014 Lysekil från 87 
procent till 82 procent.
Väntetiden att få en plats på särskilt boende är varierar 
mellan kommunerna i norra Bohuslän. De längsta vän-
tetiderna har man i Strömstads, Sotenäs och Tanum. 
Kortast väntetid har Lysekil och Munkedal.

Nettokostnad äldreomsorg per invånare 80+ 

Belopp i kr

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

193 210 189 191 200

Nöjd kund index - Hemtjänst 

Procent nöjda kunder

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

90 97 93 93 96

Nöjd kund index - Särskilt boende 

Procent nöjda kunder

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

82 * 82 91 88

*)	På	grund	av	otillräckligt	antal	svar	finns	inga	uppgifter	att	tillgå.

Väntetid - Plats på särskilt boende

Antal dagar

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

19 24 66 75 69
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Individ- och familjeomsorg
Kostnaden för försörjningsstöd skiljer sig mycket åt 
mellan kommunerna i norra Bohuslän. Munkedals 
kommun och Lysekils kommun har högst kostnad för 
försörjningsstöd medan kostnaderna i Sotenäs kom-
mun och Strömstads kommun ligger lägst. För alla 
kommuner förutom Munkedal har kostnaderna ökat 
mellan 2014 och 2015.

Försörjningsstöd kostnad /invånare

Belopp i kr

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

950 796 301 262 611

VA-verksamhet
VA-taxa
Taxor för vatten och avlopp är höga i samtliga fem 
kommuner i norra Bohuslän i förhållande till genom-
snittet i riket, som är 7 027 kronor. Taxan för en nor-
malvilla i Lysekils kommun ligger på 7 874 kronor och 
är därmed lägst bland kommunerna i norra Bohuslän 
2015. Tanums kommun har den högsta taxan med 
10 945 kronor. Samtliga kommuner i kommun-
gruppen har som mål att taxan ska täcka alla kostnader 
för verksamheten.

Va-taxa normalvilla

Belopp i kr

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum Riket

7 874 8 305 8 173 8 655 10 945 7 027

Personal
Sjukfrånvaron fortsätter att stiga i samtliga kommuner 
i norra Bohuslän förutom Munkedals kommun. För 
Lysekil är ökningen marginell från 7,84 procent till 7,88 
procent. Variationen mellan kommunerna har minskat. 
2014 varierade sjukfrånvaron mellan 5,85 procent till 
7,85 och 2015 är variationen från 6,18 till 7,88 procent. 
Lägsta sjukfrånvaron har Strömstads kommun med 
6,18 procent.
I samtliga kommuner förutom Lysekils kommun har 
andelen långtidssjukskrivna av den totala sjukfrånvaron 
ökat. Högst andel långtidssjukskrivna har Munkedals 
kommun med 60,2 procent och lägst andel har Tanums 
kommun med 47,5 procent. Andelen långtidssjukskriv-
na av Lysekils kommuns totala sjukfrånvaro uppgår till 
60,3 procent vilket är ökning med 1,8 procentenheter.

Sjukfrånvaro i procent

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tanum Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad

Korttid Långtid Totalt

Sysselsättningsgrad
Att kunna erbjuda önskad tjänstgöringsgrad är en 
angelägen jämställdhetsfråga då det främst är inom 
kvinnodominerade yrken som ofrivilligt deltidsarbete 
förekommer.	I	kommunal	verksamhet	finns	deltidsar-
betslösheten främst inom vård- och omsorgssektorn. 
Att öka andelen heltidstjänster, eller den genomsnitt-
liga tjänstgöringsgraden, leder till minskat bidragsbero-
ende och därmed ökade möjligheter till självförsörjning 
samt bättre pensionsförmåner. 
Lysekils kommun hade som mål under 2015 att öka 
kvinnors sysselsättningsgrad och arbetade aktivt för att 
öka deltidstjänster till heltidstjänster.  Detta lyckades 
inte. Andelen heltidstjänster för kvinnor minskade med 
1,6 procentenheter från 56,4 procent till 55,0 procent. 
Strömstads kommun hade högst andel heltidsanställda 
kvinnor med 73,0 procent. Lägst andel hade Tanums 
kommun med 46,0 procent. 

Sysselsättningsgrad
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Välfärdsredovisning
I Lysekils kommuns årsredovisning presenteras ett urval av nyckeltal som utgår från de prio-
riteringar som folkhälsopolitiska rådet gjort inför 2015. Statistiken som presenteras är i första 
hand	från	offentliga	källor	och	den	senast	tillgängliga.	Hela	välfärdsredovisningen	2015	finns	
att läsa på www.lysekil.se. 

Lysekils kommuns folkhälsoarbete 2015 har utgått från 
folkhälsoplan 2014-2015, framtagen av folkhälsopo-
litiska rådet. Det övergripande målet i planen är att 
skapa förutsättningar för jämlik hälsa i Lysekils kom-
mun. Folkhälsopolitiska rådet har beslutat om följande 
tre prioriterade områden för åren 2014-2015; Verka för 
att barn och ungas uppväxtvillkor ska förbättras, skapa 
förutsättningar för goda levnadsvanor samt skapa för-
utsättningar för delaktighet. 

Jämlika och jämställda livsvillkor
Inkomst 
Statistik gällande inkomster i Lysekils kommun påvisar 
stora skillnader mellan män och kvinnor. Exempelvis är 
betydligt färre kvinnor i kommunen höginkomsttagare 
jämfört med övriga riket. Samma jämförelse för män 
visar	att	fler	män	i	kommunen	är	höginkomsttagare	
jämfört med övriga riket. Diagrammet visar medelin-
komsten i Lysekils kommun samt kommunerna i norra 
Bohuslän och riket. Lysekils kommuns kvinnor och 
män har lägre medelinkomst jämfört med riket totalt. 
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Utbildningsnivån 
Andelen med eftergymnasial utbildning i Lysekils kom-
mun är lägre jämfört med riket.
Fler kvinnor än män har eftergymnasial utbildning. 
Under den senaste treårsperioden har kvinnors utbild-
ningsnivå i kommunen ökat medan männens stagnerat. 

Andel (%) med eftergymnasial utbildning
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Sysselsättning
Lysekils kommun följer riket väl när det gäller syssel-
sättning	och	arbetslöshet.	Det	finns	dock	utmaningar	
när det gäller utrikesföddas sysselsättning där andelen 
arbetslösa utrikesfödda är högre i Lysekils kommun 
jämfört med riket. I denna grupp har arbetslösheten 
också ökat i kommunen det senaste året, från 8,7 till 
12,2 procent

Andel (%) öppet arbetslösa och arbetslösa i 
program. 
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Sjukpenningtalet 
Sjukpenningtalet anger antal utbetalda dagar per år 
med sjukpenning och arbetsskadesjukpenning per 
registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år, exklusive 
försäkrade med hel sjukersättning eller aktivitetsersätt-
ning. Sjukpenningtalet i Lysekils kommun är högre än 
riket och var även 2015 högst i norra Bohuslän. Sedan 
2012 har sjukpenningtalet ökat i alla kommuner liksom 
i	riket.	Högst	sjukpenningtal	finner	man	bland	kvin-
norna.  

Sjukpenningtalet, kvinnor och män (antal dagar)
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Barn- och ungas uppväxtvillkor
Ekonomisk utsatthet
Lysekils kommun och riket ligger på ungefär samma 
nivå när det gäller barn i ekonomiskt utsatta hushåll. 
Det tycks dock ha skett en ökning av andelen barn och 
unga i ekonomiskt utsatta familjer i kommunen. Ande-
len barn med utländsk bakgrund i ekonomisk utsatta 
hushåll är högre än andelen svenska. 

Andel (%) invånare 0-19 år i 
ekonomiskt utsatta familjer. 
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Utbildning
Grundskolan arbetar intensivt med att stärka förut-
sättningarna för elever att gå ut med godkända betyg. 
De senaste åren har andelen elever i Lysekils kommun 
som är behöriga till gymnasieprogram minskat. 

Andel (%) elever behöriga till nationellt 
gymnasieprogram.
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Levnadsvanor
Upplevd hälsa
Enligt den nationella folkhälsoenkäten har andelen 
kvinnor i Lysekils kommun som upplever sitt hälsotill-
stånd som bra eller mycket bra minskat över tid. Fler 
män, jämfört med 2007 och 2011, anger sitt hälsotill-
stånd som bra eller mycket bra. Data från den natio-
nella folkhälsoenkäten visar att tobakskonsumtionen 
har minskat i kommunen medan övriga levnadsvanor, 
som motionsvanor och kostvanor, är förhållandevis 
oförändrade över tid. 

Andel (%) kvinnor och män som upplever sin 
hälsa som bra/mycket bra. 
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Delaktighet 
Upplevd trygghet 
Andelen kvinnor i Lysekils kommun som upplever 
rädsla för att gå ut ensam har ökat enligt den nationella 
folkhälsoenkäten. Andelen som upplever rädsla för att 
gå ut ensam har gått från att vara betydligt lägre än 
regionen till att vara lika hög, eller till och med något 
högre, än regionen.  

Andel (%) kvinnor och män som uppger att de är 
rädda att gå ut ensam.
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Ensamhet äldre
Andelen äldre som uppger att de besväras av ensam-
het har ökat i Lysekils kommun över tid. Andelen äldre 
som uppger att de besväras av ensamhet är också 
högre jämfört med snittet för rikets övriga kommuner. 

Andel (%) äldre inom äldreomsorg / hemtjänst 
som uppger att de ofta besväras av ensamhet. 
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Sammanfattning
Skillnaderna mellan Lysekils kommun och riket är inte 
särskilt	stora	men	det	finns	alltid	tendenser	som	är	
viktiga att beakta. 
 Skillnaderna mellan män och kvinnors inkomst är 
särskilt stora i kommunen jämfört med riket trots att 
kvinnor har en högre utbildningsnivå. Kvinnor uppger 
en sämre hälsa och är också sjukskrivna i större om-
fattning än män.
 

 Arbetslösheten var under 2015 sammanfattningsvis på 
samma nivåer som riket men gruppen utrikesfödda har 
en högre arbetslöshet. 
 Andelen elever som klarar grundskolan med godkänt 
i kärnämnena har minskat över tid i Lysekils kommun. 
Generellt	sett	finns	även	bland	barn	och	unga	stora	
skillnader i livsvillkor som är kopplade till socioekono-
miska faktorer i familjen. 

Verksamhet 
Folkhälsoarbetet bedrivs inom alla kommunens verk-
samheter som till exempel förskola, skola, äldreboende 
och i arbetet med att planera för fysiska miljöer. Under 
2015	har	flera	folkhälsosatsningar	genomförts	i	Lysekils	
kommun. Särskilt viktiga initiativ som tagits är upp-
starten av tidiga insatser för barn och familjer genom 
Familjens hus.  Likaså rekrytering av två fältsekrete-
rare som ska arbeta främjande och förebyggande med 
målgruppen ungdomar. Folkhälsan har vidare stöttat 
flertalet	utbildningsinsatser	och	aktiviteter,	bland	annat	
på SFI, svenska för invandrare, inom ramen för förskola 
och skola samt anhörigstödet. Ideella aktörer som 
bedrivit folkhälsoarbete har också fått stöd via folk-
hälsan. 

Måluppfyllelse
De	flesta	insatser	som	genomförts	eller	påbörjats	är	
långsiktiga och märks först om några år. Folkhälsan 
följer övergripande upp folkhälsoläget i kommunen 
medan nämnder och förvaltningar följer upp de indika-
torer som kopplas till folkhälsa. 

Åren som kommer
De folkhälsoutmaningar som Lysekils kommun står in-
för de närmsta åren bör inriktas mot hållbar utveckling 
och ett aktivt arbete för en mer jämlik hälsa och social 
hållbarhet. Dels har hälsofrämjande och förebyggande 
insatser positiv påverkan på samhällsekonomi, miljö, 
klimat, trygghet och den sociala sammanhållningen, 
dels har insatser inom ovanstående områden en positiv 
påverkan på hälsan. 
Ett fortsatt fokus på tidiga insatser för familjer, barn 
och unga är därför angeläget för alla verksamheter.
Integration av nyanlända såväl barn och ungdomar 
som vuxna är av hög prioritet. Till exempel genom att 
ge alla förutsättningar till egen försörjning. 
De ökande skillnaderna mellan kvinnor och män bör 
beaktas och jämställdhetsarbete på bred front är en 
viktig framtidsfråga. 
Arbete som främjar ökad trygghet i samhället och stär-
ker delaktighet samt bryter ensamhet kommer vara en 
fortsatt utmaning. 

Läs hela välfärdsredovisningen 2015 på www.lysekil.se
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Under hösten 2015 har ett antal aktiviteter initierats för 
att utveckla styrning och ledning i Lysekils kommun. 
En del har varit att revidera kommunens styrmodell 
med nya arbetssätt avseende mål och indikatorer 
samt en förändrad budgetprocess pågår 2017. Vidare 
en översyn av organisationen för kommunstyrelsens 
verksamheter i syfte att skapa en ökad tydlighet i vad 
som är ledningsfunktioner respektive interna service-
funktioner. Planering har också skett för arbetet med 
att ta fram en ny vision - Lysekil 2030. Ingången är hur 
vi ska skapa det bästa Lysekil - vilken är vår identitet 
och hur vill vi att framtiden här ska se ut? Arbetet kom-
mer att bedrivas parallellt med framtagandet av en ny 
översiktsplan. Visionen kommer att fungera som en 
ledstjärna för inriktningen av alla kommunens verk-
samheter med syftet att utveckla Lysekil till attraktiv 
plats för såväl boende som företagande och besök.
Förutom arbetet med en ny översiktsplan pågår arbete 
med	flera	strategiska	projekt	som	kommer	att	fortsätta	
under 2016. Det handlar om Blå översiktsplan tillsam-
mans med övriga kommuner i norra Bohuslän, vatten- 
och avloppsplan, grönstrukturplan, markförsörjnings-
plan samt centrumutveckling i Lysekil. Aktivt arbete 
har under året bedrivits med sexton detaljplaner. En 
viktig detaljplan som antagits avser det nya äldreboen-
det i Fiskebäck.
 Ett nytt folkhälsoavtal, som betonar vikten av att arbe-
tet bedrivs på strategisk nivå, har tecknats med Väs-
tra Götalandsregionen. Arbetet utifrån det barn- och 
ungdomspolitiska programmet har under året övergått 
från projekt till ordinarie verksamhet. En förebyggande-
enhet har skapats som innefattar familjeförskola samt 
fältassistenter.	Det	ökade	flyktingmottagandet	har	satt	
fokus på behovet av samordning av kommunens insat-
ser. Beslut har därför tagits om att tillsätta en integra-
tionssamordnare.
 Fiberutbyggnaden i kommunen har fortsatt under året. 
Lyse, Brodalen och Lysekils tätort är nu klara, Brastad 
och Skaftö återstår innan hela kommunen har tillgång 
till	fiber.
 Inom näringslivsområdet har fokus legat på att skapa 
goda förutsättningar för verksamheter med maritim 

anknytning. Ett annat prioriterat område har varit cen-
trumutveckling i Lysekils tätort där arbete har bedrivits 
i samarbete med bland annat handeln. Ett resultat av 
detta är en ansökan om ett EU-projekt med målet att 
stärka platsens attraktivitet.
 Arbete med att skapa en ny webb för Lysekils kom-
mun har påbörjats under året och beräknas vara klart 
till sommaren 2016. Syftet är att utveckla kommuni-
kationen med medborgare och verksamhetsutövare i 
kommunen - att synliggöra kommunens insatser och 
förbättra servicen. Ett led i detta har också varit att 
utveckla närvaron på sociala medier.
 På fastighetsområdet har en viktig fråga varit att 
tillgodose behovet av boenden för ensamkommande 
flyktingbarn.	Under	hösten	skapades	en	projektorgani-
sation för att samordna arbetet inom kommunen.
Kostverksamheten har under 2015 genomfört ett 
omfattande arbete för att möta de besparingskrav som 
ställts. Åtgärder har vidtagits såväl vad gäller beman-
ning som inköp av råvaror och en extern konsult har 
utfört en statusrapport på verksamheten. Inom städ-
verksamheten har beslut fattats om att lägga ut städ-
ningen i kommunens lokaler på Skaftö på entreprenad.
Under 2015 startades i samverkan mellan arbetsmark-
nadsenheten och övriga berörda aktörer en ny samord-
ningsinsats, Arbetsmarknadstorg, som vänder sig till 
ungdomar som är i behov av samordnat stöd. Vidare 
har Lysekils kommun och Arbetsförmedlingen träffat 
en så kallad DUA-överenskommelse, Delegationen 
för Unga till Arbetet, avseende insatser för att minska 
ungdomsarbetslösheten.	Beslut	har	också	tagits	om	fler	
praktikplatser i kommunala verksamheter, målet är 40 
platser för instegspraktik.
 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens 
arbete och har uppsiktsplikt över övriga nämnders 
och bolags verksamhet. Kommunstyrelsen är vidare 
ansvarig nämnd för samhällsbyggnadsförvaltningens 
verksamheter inom planering, mark och exploatering, 
fastighet, kost och städ.

Ordförande:
Jan-Olof  Johansson (S)
1:e vice ordförande: 
Lars Björneld (L)

Kommunchef:
Leif  Schöndell 
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Ekonomisk analys
Nettokostnaden för kommunstyrelsens verksamheter 
inom kommunstyrelseförvaltningen och samhälls-
byggnadsförvaltningen uppgår till 95,6 mnkr 2015, 
vilket är 5,7 mnkr högre än föregående år.
Intäkterna har minskat med 15,9 mnkr och kostnader-
na med 10,2 mnkr jämfört med föregående år. Större 
delen av förändringarna beror på förändrade interna 
redovisningsprinciper såsom införande av kompo-
nentsavskrivning och omvandling av interna intäkter 
för gemensam utbildning, företagshälsovård, facklig 
verksamhet och centrala utredningsmedel till budget-
medel. En annan orsak är att EU-bidrag har minskat 
med 4,8 mnkr mellan åren. På kostnadssidan har lokal-
kostnaderna minskat till följd av att reparationer och 
underhåll inte kunnat genomföras som planerat samt 
att kostnader för uppvärmning och snöröjning också 
minskat. 
 Utfallet är 1,4 mnkr lägre än den budgeterade netto-
kostnaden.	Det	positiva	resultatet	består	av	flera	såväl	
positiva som negativa budgetavvikelser. Bland annat 
kan noteras lägre kostnader än budget för verksamhe-
ten utifrån det Barn- och ungdomspolitiska handlings-
programmet, som inte startade förrän andra halvåret, 
samt	vakanser	på	tjänster	inom	flera	enheter.	Ökade	
kostnader redovisas till följd av avgångsvederlag till 
medarbetare inom ekonomi- och personalenheterna.

Åren som kommer
Ur styrnings- och ledningssynpunkt blir den absolut 
viktigaste uppgiften de närmsta åren att vara uthål-
lig i implementeringen av den nya styrmodellen. Det 
handlar om att skapa en gemensam och tydlig bild av 
hur kommunen ska arbeta med budget, verksamhets-
mål och uppföljning. Det nya arbetssättet kommer 
att implementeras successivt fr o m 2016. Den första 
förändringen blir en ny process för arbetet med 2017 
års budget. En process som kommer att ha ett tydligt 
fokus på dialog. Under 2016 kommer ytterligare styr-
dokument, bland annat nya ekonomistyrningsprinciper, 
att tas fram. I modellen ingår också att ta fram mål, 
kritiska kvalitetsfaktorer och indikatorer på de olika 
nivåerna i organisationen. För att lyckas med imple-
menteringen kommer det att krävas utbildningsinsatser 
för såväl politiker som chefer och medarbetare. Även 
detta kommer att påbörjas under 2016.
En väl fungerande styrmodell är en förutsättning för en 
långsiktigt hållbar ekonomi i kommunen. Som framgår 
på	flera	håll	i	årsredovisningen	finns	obalanser	mot	
budget	i	flera	verksamheter.	Under	2016	kommer	en	
grund att läggas för det fortsatta arbetet med hjälp av 
de genomlysningar av kommunstyrelsens och social-
nämndens verksamheter som redan beslutats. Vidare 
kommer översynen av organisationen för kommunsty-
relsens verksamheter inom kommunstyrelseförvalt-
ningen och samhällsbyggnadsförvaltningen att fullföljas 
under 2016. 
För det långsiktiga arbetet kommer en ny vision – 
Lysekil 2030 – och en ny översiktsplan, tillsammans 
med	flera	andra	strategiska	planer	som	är	under	
framtagande, att bli viktiga verktyg för att staka ut den 
framtida färdriktningen. Tydligt är att det blir både 
satsningar och anpassningar de närmsta åren. Sats-
ningar på utvecklingsarbete för att göra Lysekil till en 
än mer attraktiv plats samtidigt som anpassningar och 
effektiviseringar av verksamheten måste ske för att få 
en långsiktigt hållbar ekonomi.
En av de stora utmaningarna framöver är den demo-
grafiska	utvecklingen.	På	sikt	sjunker	antalet	barn	och	
unga och antalet äldre ökar. Detta kommer att ställa 
stora	krav	på	att	i	verksamheterna	finna	innovativa	
lösningar som gör att kvaliteten kan bibehållas inom 
de ekonomiska ramar som är tillgängliga. En förut-
sättning för att lyckas med detta är att kommunen är 
en attraktiv arbetsgivare som kan både behålla och 
rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Satsningar 
på kompetensförsörjning, bra anställningsvillkor och 
arbetsmiljö kommer därför att vara fortsatt prioriterade 
frågor. 

Ekonomiskt resultat

Tkr 2015 2014 2013

Verksamhetens intäkter 148 191 164 101 156 033

Verksamhetens kostnader -209 915 -219 976 -216 638

Kapitalkostnad -33 871 -33 999 -32 853

Verksamhetens nettokostnad -95 595 -89 874 -93 458

Budgetanslag netto 97 047 88 154 94 452

Budgetavvikelse 1 452 -1 720 994

Andel av kommunens nettokostnad 
(%) 12,7 12,0 12,9

Nettoinvesteringar/Anläggningstillgångar

Belopp i tkr 2015 2014 2013

Nettoinvesteringar 36 439 21 800 12 785

Anläggningstillgångar bokfört värde 375 267 357 502 362 883
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Den kanske största utmaningen, men också möjlighe-
ten, de kommande åren blir att bedriva ett framgångs-
rikt integrationsarbete som bidrar till ett minskat utan-
förskap. Mångfald och tolerans är faktorer som bidrar 
till utveckling – att Lysekil blir en attraktivare plats. 
Ett antal strategiska planer för både plan- och utveck-
lingsenhetens verksamheter tas fram och ska ge både 
enheterna och Lysekils kommun ett verktyg att styrka 
verksamheten med, vilket tillsammans med ny styr- 
och ledningsmodell också skapar tydlighet i åtgärder 
och målfokus. Vidare utveckling med huvudprocesser 
som berör både den egna enheten med framför allt de 
processer som går genom andra enheter och förvalt-
ningar ska utvecklas och resurssättas. Fastighets-
enheten har en roll och ansvar för löpande verksam-
heten och en långsiktigt fastighetsstrategi ska tas fram. 
Kostenheten går vidare med att leverera både kvalitet 
och service kring måltiderna med en ekonomi i god 
balans. Städenheten har idag ett uppdrag för daglig 
städning vilket måste utvecklas till mer få ansvar för 
helheten kring städbehoven och golvvård.

Personal

2015 2014 2013

Antal anställda 204 210 236

varav kvinnor 159 174 184

varav män 45 36 52

Personalkostnad, tkr 96 497 98 557 97 990

Personalkostnad av verksamhetens brut-
tokostnad (%) 39,6 38,8 36,1

Nettokostnad per verksamhet

Belopp i tkr 2015 2014 2013

Politisk organisation 3 285 3 415 3 276

Kommunrevision* 793 428 562

Överförmyndarverksamhet 1 107 1 337 1 258

Kommunledningskontor 5 043 7 561 6 766

Kollektivtrafik	inkl	flyg 420 626 -

Enhet för näringsliv, information och 
folkhälsa 8 699 6 621 5 653

Arbetsmarknadsenheten 10 744 10 763 9 766

Ekonomi- och serviceenheten 15 532 13 662 13 679

Personalenheten 8 909 4 245 7 792

Utvecklingsenheten 25 115 22 530 27 858

Planenheten 1 866 1 324 1 797

Verksamhetsstöd -637 2 387 1 218

Räddningstjänst 14 749 14 300 14 152

Småbåtsenheten -30 676 402

*)172 tkr är periodiserat från 2014



47ÅRSREDOVISNING - 2015
NÄMNDREDOVISNING

Kommunerna Lysekil, Sotenäs och Munkedal 
samverkar inom verksamheterna IT, lönehantering och 
miljöhandläggning. Samverkan sker via nämnd inom 
respektive område. Lysekils kommun är värdkommun 
för IT-nämnden, Sotenäs för miljönämnden i mellersta 
Bohuslän och Munkedal för lönenämnden.

IT-nämnden
Ordförande: Christina Gustafsson (S) Lysekil
IT-nämndens uppgift och ansvarsområde är att erbjuda 
IT – drift och support till verksamheterna inom de tre 
kommunerna. Verksamheten ska bedrivas inom tillde-
lade ekonomiska resurser och bedrivas på ändamålsen-
ligt och effektivt sätt. IT-nämnden ska följa de uppdrag, 
ramar och direktiv som de samverkande kommunerna 
beslutar. 

Lönenämnden
Ordförande: Said Lundin (S) Munkedal
Lönenämndens ansvarsområde är att fullgöra uppgif-
terna avseende löneadministration, support och utbild-
ning i lönesystemet, support i tillämpning i lagar, avtal 
och regler, utdata och statistik, systemförvaltning samt 
pensions- och försäkringsadministration.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Ordförande: Eva Abrahamsson (M) Sotenäs
Miljönämnden i mellersta Bohuslän ska leda och sam-
ordna den verksamhet inom miljöområdet, vilket bland 
annat innebär att stödja och samordna det miljöstra-
tegiska arbetet och miljömålsarbete och samordna 
arbetet med mål utformningen av mål, samt övervaka 
att de, av respektive kommunfullmäktige, fastställda 
målen och planerna för verksamheten och ekonomi 
efterlevs och i övrigt tillvarata kommunernas intressen 
i miljöfrågor. 
Under året har den fasta tillsynen inom livsmedels-, 
miljöskydds- och hälsoskyddsområdena prioriterats 
och utförts enligt verksamhetsplanen. Likaså har 
ärendebalansen för den löpande tillsynen hållits. Inom 
miljönämndens samordningsuppdrag planeras anta-
gande av miljöpolicy, införande av miljöledningssystem 
samt revidering av de detaljerade miljömålen.

Gemensamma nämnder

Ekonomiskt resultat

Belopp i tkr 2015 2014

Verksamhetens intäkter 24 686 25 596

Verksamhetens kostnader -27 383 -28 428

Verksamhetens nettokostnad -2 697 -2 832

Budgetanslag netto 2 731 2 845

Budgetavvikelse 34 13

Andel av kommunens nettokostnad (%) 0,4 0,4

Ekonomiskt resultat

Belopp i tkr 2015 2014

Verksamhetens intäkter - 286

Verksamhetens kostnader -1 778 -2 634

Verksamhetens nettokostnad -1 778 -2 348

Budgetanslag netto 2 300 2 202

Budgetavvikelse 522 -146

Andel av kommunens nettokostnad (%) 0,2 0,3

Ekonomiskt resultat

Belopp i tkr 2015 2014

Verksamhetens kostnader -2 987 -2 942

Verksamhetens nettokostnad -2 987 -2 942

Budgetanslag netto 3 217 3 340

Budgetavvikelse 230 398

Andel av kommunens nettokostnad (%) 0,4 0,4

Nyckeltal

2015

Antal genomförda inspektioner 
(andel av planerat) inom:

- Livsmedel 450 (100%)

- Miljöskydd 94 (100%)

- Hälsoskydd 90  (97%)

Antal diarieförda ärenden:

- Antal värmepumpsanmälningar 291 

- Antal registreringar av livsmedels-
verksamhet 81 

- Antal enskilda avlopp ärenden 352 

- Antal strandskyddsdispenser ärenden 38 

- Antal diarieförda ärenden totalt 1 843 

Andel avslutade ärenden i 
förhållande till inkomna:

- Enskilda avlopp 68%

- Värmepumpsanmälningar 97%

- Miljöskyddsärende 82%

- Strandskyddsdispenser 82%

Nyckeltal

Antal löner 2015 2014

Sotenäs 14 574 14 364

Munkedal 15 371 16 524

Lysekil 23 249 22 896
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Verksamhet
Under 2015 inkom 466 ärenden gällande bygglov, 
anmälan, förhandsbesked samt tillsynsärenden vilket är 
en ökning med 76 ärenden. Det är främst anmälnings-
ärenden som ökat. Orsaken till detta är den lagändring 
som trädde i kraft 1 juli 2014 som innebar lättnader 
i bygglovsbefriade åtgärder, där det numera endast 
behövs en anmälan. 
 Det har under 2015 inkommit totalt 44 ansökningar för 
nybyggnad, varav 23 för enbostadshus, 13 för fritids-
hus,	sju	för	industri/förråd	samt	en	för	flerbostadshus.	
Resterande inkommande bygglovsansökningar gällde 
bl a tillbyggnader, transformatorstationer, skyltar, 
marklov med mera.
 Antalet utgående bygglovsbeslut på delegation har 
ökat med 32 ärenden. Startbesked och slutbesked 
ligger på ungefär samma nivå som föregående år. 
Ett	bygglovsbeslut	genererar	flera	beslut,	därav	färre	
inkommande ärenden än utgående beslut. 
Under 2015 har beslut om sanktionsavgifter tagits i två 
ärenden. Sanktionsavgift tas ut vid olovlig byggnation.
Genomsnittlig handläggningstid för ett delegationsä-
rende inom bygglovsenheten har under året varit 24 
dagar, vilket väl motsvarar lagkravet på tio veckor, 50 
arbetsdagar. Handläggningstiden har minskat med nio 
arbetsdagar sedan förra året. Av årets ärenden är det 
elva procent som inte fått sitt ärende behandlat inom 
lagstadgade tio veckor. Detta kan bero på väntan på 
remissvar från andra myndigheter eller väntan på 
kompletteringar från sökanden själv. 
 Inom mätenheten framställs nybyggnadskartor, görs 
utsättningar vid nybyggnationer samt uppdrag åt lant-
mäteriet. Antalet mätärenden har minskat med ett par 
ärenden mot föregående år, från 45 till 40. 
 Samarbetet med GIS, mellan Lysekil, Tanum, Ström-
stad och Munkedals kommuner har fortsatt. Under året 
tillkom även Sotenäs kommun som samarbetspartner. 
Syftet är att utveckla och öka användningen av GIS 
i kommunerna under ledning av en gemensam GIS-
samordnare och en projektstrateg, vars tjänst Lysekils 
kommun ansvarar för.
Energirådgivning	finns	också	i	verksamheten.

Under	2015	överflyttades	planenhetens	beslut	om	
programsamråd, samråd samt beslut om granskning 
eller utställning för detaljplaner till byggnadsnämnden. 
Övrig hantering i planprocessen, antagande, laga kraft, 
översiktsplanering, budget, diarieföring ligger fortfa-
rande kvar hos kommunstyrelsen. Vissa mindre detalj-
planer kan byggnadsnämnden fatta beslut om anta-
gande.

Ekonomisk analys
Byggnadsnämnden redovisar 2015 en positiv bud-
getavvikelse på drygt 0,1 mnkr. Avvikelsen består till 
största delen av lägre personalkostnader och högre 
intäkter än budgeterat.

Byggnadsnämnd

Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens verksam-
het	och	utveckling	inom	bygglov	samt	Geografiskt	
Informations System (GIS) karthantering och 
mätningstjänster. Ansvarsområdet innefattar 
myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning inom 
nämndens verksamhetsområde som beslut om bygglov 
och tillsyn. Uppdraget innebär också att ge informa-
tion och vägledning till allmänheten samt att uppdatera 
adressregister och utföra andra tjänster åt exempelvis 
lantmäteriet.

Ordförande:
Bo Göthesson (S)
Vice ordförande:
Mikael Wennergren(LP)

Förvaltningschef:
Marie-Louise Bergqvist

Resultaträkning

Belopp i tkr 2015 2014 2013

Verksamhetens intäkter 4 244 4 273 4 852

Verksamhetens kostnader -7 229 -6 924 -7 535

Kapitalkostnad -244 -288 -306

Verksamhetens nettokostnad -3 229 -2 939 -2 989

Budgetanslag netto 3 407 3 412 3 295

Budgetavvikelse 178 473 306

Andel av kommunens nettokostnad (%) 0,4 0,4 0,4

Nettokostnad per verksamhet

Belopp i tkr 2015 2014 2013

Byggnadsnämnden -463 -297 -354

Bygglovenheten -568 -402 -8

Mätenheten -1 666 -1 537 -1 643

Administration -593 -700 -982

Energirådgivning 23 0 11



49ÅRSREDOVISNING - 2015
NÄMNDREDOVISNING

Måluppfyllelse
Lärande - Verksamheten ska utbilda användare inom 
kommunen i att använda GIS 

-GIS-gruppen har under året varit ute i kommunerna 
som ingår i GIS-samverkan. Tillsammans har de utbil-
dat 120 personer både vid gemensamma träffar samt 
via webben.

-Det	finns	också	framtagna	manualer,	dessa	finns	publi-
cerade på GIS-gemensamma sidan för alla inblandade 
kommuner.

-GIS-samverkan har också under 2015 utvecklat en 
extern webbkarta. Dessa, som bland annat  innefat-
tar hamn-och båtplatskarta, cykel och turist, barn och 
utbildning kommer att sjösättas i samband med att Ly-
sekils kommun uppdaterar hemsidan under februari/
mars månad 2016.

Ekonomi - verksamheten ska verka för att sprida och 
utveckla användandet av GIS inom kommunen

-För att mäta hur väl verksamheten lyckas med målet  
har en enkät utarbetats, sammanställning kommer att 
ske första kvartalet 2016.

Näringsliv - verksamheten ska bidra till en snabb och 
god service till näringslivet

-Bygglovenheten har under året medverkat i en så kall-
lad Lotsgrupp där näringslivsenheten är sammankal-
lande. På träffarna får företagare, som är på gång med 
nyetableringar eller större förändringar i sina verksam-
heter, träffa relevanta myndigheter och verksamheter 
vilket underlättar dialog och kunskapsöverföring inför 
etableringarna.

-Bygglovenheten skickar ut enkäter till företagare cirka 
en månad efter de erhållit beslut. Av 84 företagare som 
har haft ärenden hos bygglovsverksamheten har 25 
svarat på enkäten motsvarande 29 procent. Utav dessa 
är en övervägande del positiva såväl till bemötande, 
information på hemsidan, rimliga handläggningstider 
som till verksamhetens öppettider och kompetens.

Livsmiljö - verksamheten ska medverka i samarbete 
kring att utveckla centrummiljöer.

-Bygglovsenheten deltar i en samverkansgrupp kring 
utveckling av Lysekils centrum. I gruppen, som leds 
av	näringslivsenheten,	finns	även	handeln,	fastig-
hetsägarna och andra verksamheter inom kommunen 
representerade.

Åren som kommer

Mätverksamheten kommer under 2016 att genomföra 
nödvändiga förberedelser för övergång till nytt höjd-
system. 
 Målet på en genomsnittlig handläggningstid på sex 
veckor för bygglov ligger kvar. Delegationsordningen 
kommer att ses över för att om möjligt förkorta hand-
läggningstiden för enkla ärenden ytterligare.

 Under 2015 gjordes en tillsynsplan för bygglovs-
verksamhetens tillsynsområden. Tillsynsplanen gav un-
derlag till att ytterligare en tjänst inom bygglovsverk-
samheten behöver tillsättas för att uppfylla kraven på 
kommunen att bedriva tillsyn. Den nya tjänsten, som 
är inriktad mot i första hand tillsyn men även byggtek-
niska uppgifter, tillsätts i januari 2016.

Personal

2015 2014 2013

Antal anställda 11 10,5 10,5

varav kvinnor 6 4,5 4,5

varav män 5 6 6

Personalkostnad, tkr 5 364 5 306 5 335

Personalkostnad av verksamhetens brut-
tokostnad (%) 71,4 73,6 77,7

Nyckeltal

2015 2014 2013

Bygglovenheten

Inkommande ärenden (ansökningar, 
tillsyn) 466 390 392

Utgående beslut (Bygglov, positivt 
förhandsbesked,	avslag	m	fl) 732 660 672

Handläggningstid i snitt/arbetsdagar 24 33 47

Mätenheten

Nybyggnadskartor 13 16 12

Utsättning av nybyggnationer/större 
tillbyggnader 20 25 19

Förrättningar Lantmäteriet 7 4 5

Nettoinvesteringar/Angläggningstillgångar

Belopp i tkr 2015 2014 2013

Nettoinvesteringar 318 30 -

Anläggningstillgångar bokfört värde 711 590 851
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Verksamhet
Under höstterminen 2015 har antalet elever ökat 
markant till följd av nyanlända och i december var det 
1455 elever i grundskola F-9. Inom gymnasieskolan 
inklusive 
gymnasiesärskolan var det 603 elever vid årets slut, 
varav en sjättedel av eleverna var nyanlända. 
Den betydande ökningen av nyanlända har inneburit 
ökade behov av olika kompetensområden i organisa-
tionen.	Ökningen	finansieras	via	statsbidrag	från	
Migrationsverket.
 Antalet besök på stadsbiblioteket har ökat med drygt 
3 500, vilket motsvarar cirka fem procent. Även antalet 
utlån har ökat med cirka fem procent. Antalet 
e-boksutlån har däremot minskat under året.
	Allmänkulturen	har	deltagit	i	flera	olika	samarrange-
mang samt anordnat Lysekils kulturvecka.  Andra stora 
arrangemang var Lysekil Women’s Match i segling 
samt World Cup i Sprintorientering.
 Under 2015 har biblioteksverksamheten i Lysekil 
utvecklats på ett positivt sätt. Juli månad var den sjätte 
bästa besöksmånaden sedan millennieskiftet och okto-
ber månad var den bästa sedan 2003.
Inom föreningsverksamheten är det en fortsatt ned-
gång i den redovisade föreningsverksamheten inom 
barn och ungdom från 7 138 sammankomster 2014 till 
6	755	sammankomster	2015.	Det	finns	flera	orsaker	
till de minskade antalet sammankomster, bland annat 
minskade barnkullar.

Ekonomisk analys
Nämnden har en positiv budgetavvikelse på 2,6 mnkr. 
Det	finns	engångsbelopp	som	påverkar	resultatet	
positivt som återbetalning av internhyra, 0,6 mnkr, och 
förändrade regler för uppbokning av schablonersätt-
ning från Migrationsverket, 2,3 mnkr. Utan hänsyn till 
dessa faktorer skulle resultatet vara -0,3 mnkr.
Förskoleverksamheten redovisade ett resultat på 1,3 
mnkr. Den egna verksamheten har haft färre barn än 
budgeterat. En förklaring till överskottet är också att 
det varit svårt att rekrytera förskollärare och enheterna 
har anställt vikarier med lägre lön. Verksamheterna 

har också varit återhållsamma i vikarieanskaffning. De 
interkommunala nettokostnaderna har en budgetav-
vikelse	på	-0,6	mnkr.	Det	är	fler	föräldrar	som	väljer	
barnomsorg utanför kommunens verksamhet i jämfö-
relse med förra året och särskilt under hösten har anta-
let ökat, vilket kommer att få genomslag även nästa år 
om trenden håller i sig.
 Den pedagogiska omsorgen redovisade en positiv 
budgetavvikelse på 0,2 mnkr.
 Grundskolan F- 9 inklusive fritidshem redovisade 
ett överskott jämfört med budget på 4,5 mnkr. Det är 
främst bidrag från Migrationsverket som ökat kraftigt 
i jämförelse med budgeterat belopp, samtidigt som 
verksamheten har haft svårt att hinna rekrytera och få 
behörig personal på plats i samma utsträckning som 
bidragen medger. Under höstterminen 2015 har det 
kommit 104 nyanlända barn och elever.
 Grundsärskolan och träningsskolan redovisade ett 
överskott. Den enskilt största budgetavvikelsen är net-
tokostnaden för interkommunal ersättning som jämfört 
med budget ger ett överskott på 0,7 mnkr. Nettokostna-
den har ökat med 0,4 mnkr jämfört med 2014.
Fritidsverksamheten redovisade ett underskott på 1,3 
mnkr. Gullmarsborgs budget förstärktes med 0,8 mnkr 
2015 men trots det är det även i år ett underskott, 1,4 
mnkr. Badet har ökat antal besökare med 13 procent 
trots att badet var stängt en dryg månad för ombyggna-
tion. Lägerverksamheten med gästnätter har minskat i 
jämförelse med förra året och därför har inte intäkterna 
ökat.
 Bibliotek och kultur håller budget.
 Musikskolan har en positiv budgetavvikelse på 0,4 
mnkr, eftersom en vakant tjänst inte har tillsats under 
året, samt att intäkterna var högre än budgeterat.

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämndens verksamheter innefattar förskola, 
pedagogisk omsorg, grundskola, gymnasieskola, gym-
nasiesärskola, vuxenutbildning, bibliotek, kultur- och 
fritidsverksamhet.

Ordförande:
Kent Olsson (M)
Vice ordförande:
Jeanette Janson (LP) 

Förvaltningschef:
Lennart Olsson



51ÅRSREDOVISNING - 2015
NÄMNDREDOVISNING

 Årets resultat för gymnasieskolan, gymnasiesärsko-
lan och vuxenutbildningen är -3,8 mnkr. Avvikelsen 
beror dels på att förvaltningen inte hann ställa om 
organisationen i samband med att den gemensamma 
gymnasienämnden med Sotenäs kommun upphörde 
vid halvårsskiftet 2014. Avvikelsen beror också på att 
antalet elever från andra kommuner har minskat och 
antalet elever från Lysekils kommun, som går i andra 
kommuner eller friskolor, har ökat. Antalet elever som 
går på Campus Väst har minskat från cirka 625 till 600. 
Årets resultat är sämre än de prognoser som lämnades 
vid uppföljningarna i april och augusti. Detta beror på 
att	det	antogs	att	antalet	elever	skulle	vara	fler	under	
höstterminen 2016. 
 Det är gymnasieskolan som står för hela avvikelsen på 
3,8 mnkr. De statsbidrag, som erhållits i samband med 
det stora antalet nyanlända som kommit till kommu-
nen, har medfört att budgetavvikelsen har dämpats. 
Den andra stora avvikelsen mot budget är personal-
kostnader -1,3 mnkr för gymnasieskolans del. Budgetö-
verskridandet beror dels på att personalneddragningar 
har en lång handläggningstid dels på att antalet nyan-
lända	och	ensamkommande	flyktingbarn	har	ökat	kraf-
tigt under hösten. Gymnasiesärskolan, med en budget 
på 6,4 mnkr, redovisar ett positivt resultat på 0,2 mnkr 
och vuxenutbildningen, med en budget på 12,6 mnkr, 
redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,2 mnkr.
 

Måluppfyllelse
Miljö
Det	finns	förskolor	som	är	Grön	Flagg-certifierade.	Alla	
verksamheter arbetar med återvinning, minskad ener-
giförbrukning och ett hållbart samhälle.

God kommunal service
Ett gott förhållningssätt och bra bemötande bidrar till 
det goda resultatet.
Den nya skolportalen V-klass har öppnat nya möjlighe-
ter för information och kommunikation med föräldrar 
och elever. V-klass upplevs mer användarvänlig än den 
tidigare portalen.

Alla barn och vuxna ska känna trygghet, få ett 
gott bemötande och ha inflytande över sin situa-
tion.
Alla förskolor och skolor har likabehandlingsplan och 
plan mot kränkande behandling. Planerna ska främja 
likabehandling och förebygga kränkning och mobbning.
Trivselenkäter visar att trivseln bland barn och elever 
är hög men har minskat något under året. 2014 svarade 
95,0 procent att de kände sig trygga i skolan, 2015 
var det 91,8 procent. När vårdnadshavarna svarar på 
samma fråga upplevde 2015 94,8 procent trygghet, 
2014 upplevde 86,0 procent trygghet.
 Elevernas uppfattning om lärarna tar hänsyn till 
elevernas åsikter har ökat 2015 från 72 procent 2014 
till 76 procent 2015. Vårdnadshavarna upplever trygg-
heten bättre än eleverna. 
Samverkan mellan skola, fritidsgård, socialtjänst och 
polis	har	ökat	men	det	finns	behov	av	att	utveckla	sam-
verkan ännu mer. 
En integrationsgrupp har bildats och integrationssam-
verkan har inletts.
För övrigt förekommer samverkan med elever i form 
av elevråd som kontinuerligt träffas. Föräldrarådsrepre-
sentanter bjuds också in till föräldraråd för information 
och dialog.

Nämndens egna mål
Alla elever ska fullgöra sin utbildning – Efter avslutad 
utbildning ska eleven vara väl förberedd. Att verka för 
ett livslångt lärande. 2015 klarade 84,6 procent av av-
gångseleverna sin gymnasieexamen jämfört med 2014 
då andelen var 86,4 procent. Även om resultatet är nå-
got lägre 2015 är det på samma som rikets genomsnitt.

Resultaträkning

Belopp i tkr 2015 2014 2013

Verksamhetens intäkter 76 788 89 004 104 073

Verksamhetens kostnader -384 654 -394 054 -406 114

Kapitalkostnad -3 694 -4 020 -3 575

Verksamhetens nettokostnad -311 560 -309 070 -305 616

Budgetanslag netto 314 112 309 885 293 844

Budgetavvikelse 2 552 815 -11 772

Andel av kommunens nettokostnad (%) 41,5 42,3 42,1
Uppgifterna 2013 och 2014 är en sammanslagning av Bildningsnämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden.

Nettokostnad per verksamhet

Enhet 2015 2014 2013

Förskoleverksamhet/Pedagogisk 
omsorg -67 206 -67 645 -66 586

Grundskola / Förskoleklass / Fritids-
hem -134 026 -135 674 -130 756

Grundsärskola -4 279 -3 888 -5 191

Bibliotek -5 504 -5 664 -5 455

Fritid -17 407 -19 069 -18 148

Kultur -1 635 -1 692 -1 789

Musikskola -1 769 -2 445 -3 020

Stödanordningar, skolskjuts -5 107 -5 192 -4 875

Gemensamt nämnden -5 571 -4 110 -4 542

Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg 
och fritidshem

11 316 12 152 10 586

Gymnasieskola -61 323 -56 433 -54 086

Gymnasiesärskola -6 241 -7 611 -10 517

Vuxenutbildningen -12 808 -11 731 -10 968
År 2015 ändrades principer för redovisning av underhåll, vilket medförde att de interna 
lokalhyrorna sänktes med 4,0 mnkr, även PO-pålägget har justerats till 2015. Detta påverkar 
nettokostnaden inom alla verksamheter.
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Åren som kommer
Arbetet med en gemensam utbildningsförvaltning 
kommer fortsatt att stå i fokus. En gemensam utbild-
ningsförvaltning ger goda förutsättningar att utveckla 
och förbättra utbildningssektorn i Lysekil från förskola 
till vuxenutbildning samt andra utbildningsinsatser till 
företag och medborgare.
Det kommer att ske ett fortsatt arbete med förbätt-
ring av elevernas resultat. Nämnden kommer att följa 
upp och utvärdera planerade åtgärder. Att skapa en 
gemensam utbildningsstrategi och bättre lärmiljö för 
eleverna är prioriterat under de närmaste åren. Ett an-
nat fokusområde är att ge förskolechefer och rektorer 
förutsättningar och verktyg att bli pedagogiska ledare 
samt att kompetensutbilda lärare i didaktisk forskning 
och elevers sätt att lära. Nämnden står inför stora 
utmaningar när det gäller integration och ökat antal 
elever med annat modersmål. Att utveckla kompetens 
för att på bästa sätt utveckla nyanländas lärande och 
integration är centralt.
Under våren 2016 kommer Lysekils kommun att få 
besök av Skolinspektionen.
Campus Väst i allmänhet och Gullmarsgymnasiet i syn-
nerhet måste öka andelen elever. Verksamheten har en 
hög kvalitet där elever och lärare trivs och känner sig 
trygga men behöver ständigt arbeta med förbättringar 
och inte minst marknadsföra skolan för kommunens 
medborgare och även utanför kommungränsen. Hur 
många elever som väljer Gullmarsgymnasiet är en 
avgörande faktor för ekonomi i balans.
I samråd med Lysekilsbostäder påbörjas under våren 
2016 näridrottsplats och skateanläggning, dessa place-
ras vid Badhusberget.
Konstgräset på fotbollsplanerna kommer att behöva 
bytas ut.

Personal

2015 2014 2013

Antal anställda 541 544 553

varav kvinnor 424 428 424

varav män 117 116 129

Personalkostnad, tkr 224 484 224 505 225 280

Personalkostnad av verksamhetens brut-
tokostnad (%) 57,8 56,4 55,0

Personalkostnad av verksamhetens brut-
tokostnad, procent 61,2 61,7 65,5

Nettoinvesteringar/Anläggningstillgångar

2015 2014 2013

Nettoinvesteringar 1 302 2 336 4 640

Anläggningstillgångar bokfört värde 19 427 22 479 23 171

Nyckeltal

2015 2014 2013

Grundskola/Förskoleklass inklusive samlad skoldag

Antal elever 1 406 1 394 1 399

Nettokostnad/elev (kr) 85 495 84 200 81 242

Fritidshem 6-12 år

Antal placerade barn 494 477 450

Genomsnittlig placeringstid/vecka 
(tim) 14,46 14,44 14,14

Nettokostnad/barn (kr exkl avgift) 36 515 37 836 37 996

Grundsärskola

Antal elever 15 14 14

Bruttokostnad/elev (kr) 591 373 567 655 552 897

Förskola 1-5 år

Totalt  antal placerade barn i förskola 569 571 571

- varav barn i kommunal förskola 532 536 537

- varav barn i enskild förskola 37 35 34

- genomsnittlig  placeringstid/vecka, 
tim 28,38 28,64 29,61

Nettokostnad/barn, kr exkl avgift 113 071 116 790 112 296

Pedagogisk omsorg

Antalet placerade barn 16 23 26

Genomsnittlig

  placeringstid/vecka, tim 26,06 25,40 23,78

Nettokostnad/barn, kr exkl

  avgift 107 529 89 751 93 905

Musikskola

Elever i egen undervisning 307 291 413

Elever i kö 147 76 94

Biblioteksverksamheten

Utlåning  (antal) 80 989 76 670 75 981

Utlåning e-bok (antal) 2 828 3 542 2 845

Lysekils stadsbibliotek, 7 138 7 359 7 515

  antal besök 70 980 67 467 69 244

Utlåning/invånare 5,81 5,61 5,49

Aktivitetsstöd  ungdomsfören-
ingar/ sammankomster

Idrottsföreningar 6 695 7 084 7 308

Övriga 60 54 51

Totalt 6 755 7 138 7 359

Lägerverksamhet

Lägerdeltagare 2 008 2 407 2 443

Gästnätter 6 002 6 405 7 452

Gullmarsborg, antal besökare allmän-
heten 37 341 32 949 33 084

Kultur

Satsning nettokostnad i

  kr/invånare 113 118 125

Antal gymnasieelever, inkl gysär, 
Gullmarsgymnsiet 598 626 657

Andel gymnasieelever som går i
kommunens egna skola % 68 68 69

Antal gymnasieelever från andra 
kommuner 247 275 i u

Antal gymnasieelever IM språk
(asyl och nyanlända) 110 50 44

Antal gymnasieelever från Lysekil i 
andra kommner eller friskolor

Andel av avgångselever med gymna-
sieexamen vid Gullmarsgymnasiet, % 84,6 86,4 89,0

Genomsnittlig placeringstid per vecka är ett snitt av månaderna februari, maj, september och 
december. År 2015 mäts endast februari och maj då nytt system införts under hösten med vissa 
inkörningsproblem.
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Socialnämnd

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, 
vård och omsorg, LSS/psykiatri, lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, samt biståndsbedömning. 
Individ- och familjeomsorgen har ansvaret för motta-
gande	av	flyktingar	efter	etablering,	samt	mottagandet	
av ensamkommande barn och ungdomar med både asyl 
och permanent uppehållstillstånd.

Ordförande:
Maria Forsberg (S)
Vice ordförande:
Ronny Hammargren (LP)

Förvaltningschef:
Eva Andersson

2015 har antalet mottagna ungdomar överstigit antalet 
avtalade platser, då oväntat många asylsökanden 
anlänt till Lysekil. Verksamheten har under året öppnat 
fyra	nya	boenden.	Totalt	finns	fem	boenden	för	ensam-
kommande ungdomar.
Under 2015 startades ett samarbete med familjebe-
handlarna med grannkommunerna. Syftet med samar-
betet är att nyttja varandras kompetenser och eventu-
ella lokaler och därigenom minska antalet vårddagar i 
samband med utredningsplaceringar.
Inom	LSS/psykiatri	finns	ett	behov	av	fler	boende-
platser.	För	närvarande	finns	beslut	som	inte	kunnat	
verkställas. Socialnämnden beslutade i december 2015 
att börja arbetet med ett nytt gruppboende.
Stångenäshemmet	i	Brastad	blev	inflyttningsklart	våren	
2015.	I	samarbete	med	Riksbyggen	planeras	flytt	av	

Lysekilshemmet till Fiskebäck 2018. 

Ekonomisk analys
Socialnämnden redovisar ett underskott på 11,8 mnkr i 
förhållande till budget.
I resultatet ingår engångsintäkter på drygt fem mnkr 
på grund av upplösning av balanserade statsbidrag 
för nyanlända. Under slutet av året har förvaltningen 
också erhållit ökade ersättningar för ensamkommande 
flyktingbarn	som	inte	motsvarats	av	kostnader	för	
verksamheten. Utan dessa intäkter hade resultatet varit 
betydligt sämre.

 Både intäkter och kostnader har ökat jämfört med 
2014. Intäktsökningen är 16,4 mnkr. Bidrag från 
Migrationsverket har ökat från 23,0 mnkr till 42,4 mnkr 
medan bidrag från Socialstyrelsen har minskat med 
2,4 mnkr. Taxor och avgifter har ökat med 0,9 mnkr. 
Försörjningsstöd har ökat med 1,3 mnkr och bidrag 
inom	flyktingmottagandet	har	ökat	med	1,8	mnkr.	Köp	
av verksamhet såsom institutionsplaceringar har ökat 
med 8,9 mnkr. Kostnader för personal har ökat med 7,6 
mnkr vilket motsvarar 2,6 procent och är i samma nivå 
som den genomsnittliga löneökningen i kommunen.
Verksamheterna inom avdelningarna vård och omsorg 
och LSS/psykiatri har fått ökade omvårdnadsbehov 
både inom hemvården och i gruppbostäderna. 
 Detta leder till ökade personalkostnader. Vård- och 
omsorgsverksamheten har fått stimulansmedel från 
Socialstyrelsen gällande senare delen av 2015 på drygt 
1,9 miljoner. Medlen ska öka bemanningen med syfte 
på att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde 
kunden. Personaltätheten har ökats på särskilt boende 
och i nattpatrullen.
 Konsultkostnaderna inom socialnämnden har varit 
nästan dubbelt så höga jämfört med 2014. Orsakerna 
till detta är den svårighet att rekrytera chefer på 
olika nivåer inom organisationen. Många av chefs-
befattningarna har varit vakanta under delar av året. 
Sommarrekryteringen har varit svår, vilket gjort att det 
uppstått kostsamma lösningar. 
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Inom hemvårdsverksamheten märks inte den positiva 
effekt på årets resultat som metodförändringen för 
resursfördelningen inom verksamheten skulle visa. 
Inom individ- och familjeomsorgen är det främst verk-
samheten inom barn och unga som har stora budget-
underskott. Detta är en följd av fortsatt höga kostnader 
och en kraftig ökning av antalet vårddygn avseende 
köp av institutionsvård samt en ökad dygnskostnad för 
familjehemsplaceringar. En del av kostnadsökningen 
förklaras av att vården köps alltmer av privata vårdgi-
vare till en högre kostnad då det är brist på traditionella 
familjehem. Några av de placerade barnen har så stora 
och speciella behov att endast institutioner med spe-
ciell kompetens kan ta emot dem. Följden av detta blir 
mycket höga dygnskostnader som påverkar resultatet 
negativt. Även antalet dygn har ökat under 2015 jäm-
fört med tidigare år.
 Underskottet inom försörjningsstöd gäller främst de 
stora grupper vuxna och ungdomar som inte fått till-
träde till arbetsmarknaden av olika orsaker. Ökningen 
av kostnaderna är synbar i antalet bidragshushåll som 
ökat under året. I genomsnitt handläggs cirka 40 
ärenden mer per månad jämfört med 2014.  

Måluppfyllelse
Lärande
Målet för sjukskrivning fem procent uppnås inte. 
Målet med att minska antalet vårddagar på institution 
för barn och unga uppnås inte. Omplacering till famil-
jehem har misslyckats då vårdbehovet varit för stort. 
Några av de placerade barnen har speciella behov som 
endast kan tillgodoses av institutioner med speciell 
kompetens. 

Ekonomi
Målet att nå ett positivt resultat har inte uppnåtts. 
Socialnämnden har en negativ budgetavvikelse och 
resultatet är sämre 2015 jämfört med 2014. Under-
skott ses främst inom verksamheterna för individ- och 
familjeomsorg.

Enheternas egna mätbara mål, tjänstegarantier 
och lokala värdighetsgarantier
Antal anmälningar till lex Sarah och lex Maria har ökat. 
Verksamhetens bedömning av ökningen är en ökad 
medvetenhet om var och ens rapporteringsskyldighet. 
Händelserna är inte samlade till en enda verksamhet 
utan är spridda över samtliga. 
 Verksamheterna ser överlag en ökning av rapporter 
nu när man själv har möjlighet att lägga in en rapport i 
det nya verksamhetssystemet Magna Cura. Verksam-
heterna ser ingen koppling till anmälningarna som 
skulle	indikera	en	specifik	kvalitetsbrist	eller	patientsä-
kerhetshot. Istället ska anmälningar ses som en följd av 
aktiva medarbetare som fullgör den skyldighet de har 
att anmäla händelser som inte anses korrekta.
Anmälningarna ligger till grund för att kvalitetssäkra 
verksamheten, utveckla metoder och det etiska förhåll-
ningssättet samt åstadkomma lärande hos alla medar-
betare.
 Den enskilde vårdtagaren i särskilt boende, ska tillför-
säkras	inflytande	och	delaktighet	och	genom	indivi-
duellt planerade insatser få sina individuella behov 
tillgodosedda. Genomförandeplaner ska alltid upprättas 
tillsammans med den enskilde och i teamsamverkan. 
Planerna ska utgå från arbetsmetoden, äldres behov 
i centrum, och alltid syfta till att den enskildes egna 
förmågor tillvaratas. För att underlätta detta behövs 
kompetensutveckling	för	medarbetarna	och	reflektion	i	
alla arbetsgrupper.
En mer utvecklad och volymanpassad hemtjänst- och 
hemsjukvårdsorganisation behöver inrättas i takt med 
volymförändringarna. Ytterligare åtgärder behöver 
göras för att åstadkomma optimal organisering och 
planering av hemvården för att vårdtagarna ska få sina 
önskemål och behov tillgodosedda. Ett planerings-
instrument behöver införas under 2016.

Resultaträkning
Belopp i tkr 2015 2014 2013

Verksamhetens intäkter 102 447 86 068 77 019

Verksamhetens kostnader -447 800 -427 150 -410 304

Kapitalkostnad -1 457 -1 392 -847

Verksamhetens nettokostnad -346 810 -342 474 -334 132

Budgetanslag netto 334 981 333 056 321 341

Budgetavvikelse -11 829 -9 418 -12 791

Andel av kommunens nettokostnad (%) 46,2 45,8 46,3

Nettokostnad per verksamhet
Belopp i tkr 2015 2014 2013

Stab och administration * -22 259 -2 083 -4 382

Individ- och myndighetsavdelning * -73 343 -70 322

Individ- och familjeomsorgsavdelningen -42 675 -46 803 -47 909

Avdelning LSS/Psykiatri -61 760 -53 106 -50 702

Avdelning Vård och omsorg -220 114 -167 139 -160 818

*) Under 2015 är nämnderna inom socialförvaltningen sammanslagna till en 
gemensam nämnd - socialnämnden.
  I samband med denna organisatoriska förändring genomfördes en 
verksamhetsförändring som innebar att den interna köp- och säljverksam-
heten inom hemvården avvecklades för att ge plats åt en annan metod. 
Denna förändring beskrivs ovan. I samband med den ekonomiska uppfölj-
ningen under 2015 gjordes därför en fördelning av de intäkter och kostnader 
som tidigare låg under individ- och myndighetsavdelningen. Fördelningen 
gjordes utifrån verksamhet vilket gör att aktuell avdelning fördelas ut på 
verksamheter inom administration, personlig assistans och äldrevård.
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En stor utmaning är att rekrytera och behålla utbildad 
personal. En strategi för detta behöver arbetas fram. 
Samverkan, delaktighet och medvetenhet om verksam-
hetens mål bidrar till att både höja arbetets status och 
medarbetarens motivation. Kompetensutveckling och 
en stabilitet i chefsbefattningarna är också en viktig del.
Kvalitetsledningssystem i enlighet med gällande före-
skrifter för verksamheten ska arbetas fram under 2016 
och ett strategiskt arbete med kvalitetsutveckling kom-
mer att ske för att se över rutiner, policys och metoder.
Genom att alla brukare har aktuella individuellt utfor-
made genomförandeplaner och att insatserna utförs 
på ett professionellt sätt kan nöjdheten med vård- och 
omsorgsinsatserna ökas. På de särskilda boendena och 
nattpatrullen har personaltätheten höjts under sista 
halvåret 2015 med hjälp av de statsbidrag som lämnats 
till kommunen. Detta bör också medverka till en ökad 
nöjdhet inom verksamheten.

Åren som kommer
Lysekils kommun har haft ett omfattande mottagande 
av	ensamkommande	flyktingbarn	samt	ett	stort	antal	
nyanlända. De följande åren inom Individ- och
familjeomsorgen är därför avgörande för hur dessa 
grupper ska få möjlighet att komma in på den öppna 
arbetsmarknaden. 

För att försörjningsstödsgruppen ska klara att hantera 
det	ökande	inflödet	av	ansökningar,	samt	uppnå	bättre	
resultat,	behövs	förstärkning	av	befintlig	personal.
Den 1 mars 2016 infördes en ny lag som innebär att 
kommunen får anvisningar även för vuxna i likhet med 
det system som råder för ensamkommande barn. För 
att klara den ökade arbetsbelastningen kommer ytterli-
gare medarbetare att rekryteras. 
Av de redan aktuella ärendena inom enheten för för-
sörjningsstöd	ser	verksamheten	att	flera	har	bistånd	
under mycket lång tid. Flera av dem har inte fått sin 
arbetsförmåga	utredd	och	flera	har	språkliga	hinder	
för att komma ut i arbete. Utveckling av kommunens 
egna insatser för att hjälpa dessa grupper ut i egen 
försörjning måste fortsätta, och det är av stor vikt för 
vuxenenheten	att	det	finns	en	fungerande	arbetsmark-
nadsenhet.
Verksamheten inom barn och unga står inför en 
utmaning när det gäller personalrekryteringar. Tidiga 
insatser under ett barns uppväxt kan, förutom att vara 
till fördel för individen, också vara samhällsekono-
miskt lönsamt. Bedömningen är att genom samverkan 
i lokalsamhället kommer verksamheten att ha större 
möjligheter	att	bedriva	kvalificerad	vård	på	hemmaplan	
och erbjuda kvalitativa insatser. Målsättningen är att 
undvika utomkommunala placeringar i möjligaste mån. 
Familjeförskolan, fältsekreterare och föräldratelefon 
är förebyggande åtgärder som kan stödja den enskilde 
på hemorten och en ny verksamhet för förebyggande 
insatser har startats upp. 
Förändrade behov från kommunens vårdtagare och de 
utökade kraven från myndigheter inom verksamheten 
för LSS/psykiatri ställer krav på personalens kompe-
tens, utförande och kontinuitet. Ett antal nya grupp-
bostadsbeslut innebär att en ny gruppbostad planeras 
med start under hösten 2016, samt ännu en ny grupp-
bostad 2017. 
Antalet	äldre	i	befolkningen	ökar	och	de	som	flyttar	in	
på särskilt boende har idag ofta ett stort omsorgsbehov, 
både psykiskt och fysiskt, vilket får till följd att vård-
tyngden ökar. Vårdtagarnas önskemål om att vårdas 
hemma i högre grad innebär mer utförande av avan-
cerad vård. Verksamheterna inom vård och omsorg 
kommer därför även inför 2016 att ansöka om stimu-
lansmedel i syfte att öka grundbemanningen inom 
avdelningens verksamheter och kunna möta de ökade 
behoven.
I	samarbete	med	Riksbyggen	planeras	att	flytta	
Lysekilshemmet till Fiskebäck under året 2018. Det 
blir ett modernt, tillgängligt och funktionellt vård- och 
omsorgsboende, i ett plan, nära naturen i kombination 
med dagverksamhet.
Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård påverkas 
av beslut inom regionen. Kraven på kommunerna ökar i 
takt med kortare vårdtider och färre vårdplatser. Under 
2017 kommer ett nytt avtal att tecknas mellan regionen 
och kommunerna. 

Personal
2015 2014 2013

Antal anställda 661 663 653

varav kvinnor 602 608 604

varav män 59 55 49

Personalkostnad, tkr 294 444 286 837 279 200

Personalkostnad av verksamhetens
bruttokostnad, procent

65,7 58,6 59,1

Nettoinvesteringar/Anläggningstillgångar

Belopp i tkr 2015 2014 2013

Nettoinvesteringar 167 672 2 112

Anläggningstillgångar bokfört värde 5 774 6 884 7 346

Nyckeltal
2015 2014 2013

Institutionsvård, barn och unga tkr * 17 195 9 606 10 716

Familjehem, barn och unga tkr 9 357 7 588 7 723

Institutionsvård, vuxna missbrukare tkr 2 337 1 504 1 866

Ekonomiskt bistånd tkr ** 13 713 12 617 12 590

Personlig assistans LSS, antal timmar * 13 760 14 374 12 335

Gruppbostad LSS, antal platser egen regi 48 48 48

Nettokostnad, tkr/plats 677 670 660

Särskilda boenden, antal platser per 
31/12 (genomsnittligt nyttjande) *** 174 (169) 170 (166) 170 (170)

Nettokostnad/plats, tkr 634 616 587

Antal vårdtagare med hemtjänst per 
31/12 14 306 308

Nettokostnad, tkr/vårdtagare inkl. 
hemsjukvård 14 272 263

Korttidsvård, genomsnittligt nyttjande 
under året **** 10,9 10,6 10,8

*) Både egen regi och externa utförare.
**) I samband med införandet av nytt verksamhetssystem ingår, fr.o.m. 
2014, även Ekonomiskt bistånd inom Flyktingverksamheten. Detta gör att 
nyckeltalets belopp justerats för 2013 för jämförelse. 
***) Ökade platser på Stångenäshemmet i Brastad i samband med ombygg-
nation.
****) Kompassen 9 platser, Lysekilshemmet 2 platser.
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Koncernen Lysekils Stadshus AB

Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet 
för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten 
som bedrivs i dessa bolag syftar till att skapa nytta för 
kommunen och kommuninvånarna. 
 Kommunen har valt att organisera de helägda bolagen 
under ett gemensamt moderbolag, Lysekils Stadshus 
AB. Syftet med detta moderbolag är att skapa en ända-
målsenlig och effektiv styrning av kommunens bolag, 
men det ger också möjlighet till att nyttja skattelagstift-
ningens regler om koncernbidrag. Moderbolaget har 
därigenom fått rollen som koncernstyrelse.
 Förutom lagar och författningar regleras bolagens 
verksamhet och dess relation till kommunen genom:

• Bolagsordning
• Gemensamma ägardirektiv
•	Bolagsspecifika	ägardirektiv
• Avtal mellan kommunen och respektive bolag

Bolagskoncernen är det begrepp kommunen använder 
för att beskriva Lysekils Stadshus AB med dess dotter-
bolag.

 

Årets	resultat	efter	finansiella	poster	för	bolagskon-
cernen uppgick till 8,8 mnkr. Motsvarande resultat 
föregående år uppgick till 30,4 mnkr. Moderbolaget har 
redovisat erhållet koncernbidrag med 4,6 mnkr. Leva 
i Lysekil AB har redovisat motsvarande belopp som 
lämnat koncernbidrag.
 Värdet av bolagskoncernens anläggningstillgångar vid 
årsskiftet uppgick till 969,4 mnkr och omsättningstill-
gångarnas värde uppgick till 72,4 mnkr. Totala långfris-
tiga skulder uppgick till 860,9 mnkr. Bolagskoncernens 
egna kapital uppgick till 99,6 mnkr.

Ordförande          Mats Karlsson (M)
VD                       Leif  Schöndell

Resultaträkning,
Koncernen Lysekils Stadshus AB
Belopp i mnkr 2015 2014

Intäkter 274,5 286,2

Kostnader -190,6 -177,6

Avskrivningar -47,8 -47,7

Rörelseresultat 36,1 60,9

Finansiella poster -27,3 -30,5

Resultat efter finansiella poster 8,8 30,4

Skatt på årets resultat -0,1 -6,1

Årets resultat 8,7 24,3

Nyckeltal, Lysekils Stadshus AB
Belopp i mnkr 2015 2014

Låneskuld 860,9 896,2

Investeringar 35,8 45,5

Soliditet, procent 9,6 8,2
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Verksamhetsbeskrivning
Havets Hus affärsidé är att erbjuda lärorika och roliga 
upplevelser utifrån västerhavets liv. Dessutom ska 
Havets Hus berika besökarnas upplevelse och stärka 
varumärket Havets Hus och Lysekil genom att vara en 
trovärdig expert på livet i havet. 

Årets resultat
Besöksantalet för 2015 var 77 584 vilket var cirka 
7	000	fler	än	2014.	Sommarens	väder	påverkade	
besökssiffrorna varför det var bra besöksantal under 
juli, som normalt motsvarar mellan 40-50 procent av 
totalt besöksantal och betydligt sämre när värmen kom 
i augusti. Entréintäkterna var tolv procent bättre än 
2014. Såväl intäkterna från guidningar, sälsafari, försälj-
ning och bangolf  ökade med motsvarande nivå jämfört 
med 2014. Intäkterna från barnlägerverksamhet och 
konferensuthyrningen blev dock lägre än tidigare. Re-
sultatet 2015 före bokslutsdispositioner blev 0,2 mnkr 
att jämföra med -0,5 mnkr året innan.

Året som gått
I början av året beslutade Lysekils kommun att ge-
nom Lysekils Stadshus AB stärka Havets Hus AB:s 
balansräkning genom en utökning av bolagets aktie-
kapital med 9,4 mnkr. Detta för att bidra till Havets 
Hus kommande om- och tillbyggnad; Havets Hus 2.0. 
Västra Götalandsregionen har sedan tidigare beviljat 
10,0	mnkr	vilket	betyder	att	projektet	är	finansierat	
och beslut fattat om att påbörja arbetet med tillstånds-
sökningar och planering. Underlaget till utvecklings-
förslaget	har	varit	finansierat	via	projektet	”Business	to	
heritage”, i olika delar av Interreg (EU) och Fyrbodal. 
 Havets Hus har sedan 2002 återinplanterat märkta 
småfläckiga	rödhajar.	Detta	eftersom	kunskapen	om	ar-
ten är mycket låg och att den i perioder funnits på den 
officiella	rödlistan.	Märkingen	sker	genom	samarbete	
med	Havsfiskelaboratoriet,	SLU,	i	Lysekil.	Havets	Hus	
säljer	egendesignade	småfläckiga	mjukishajar	till	för-
mån för hajprojektet, medlen går till att bekosta bland 
annat uppfödnings- och utsättningskostnader. 2015 
var första året som bevarandeprojektet genomfördes 
i samarbete med Världsnaturfonden WWF som också 
samverkar inom ett nystartat projekt med knaggrockor. 
 Under 2015 bidrog Libero och dess kunder med 0,5 
mnkr till babybassänger för hotade arter inom ramen 
för Havets Hus bevarandeprojekt, dessa kommer att 
byggas i samband med om- och tillbyggnaden.
Utställningar som visades under året var ”Skagerraks 
kapare” och ”Havet, vår skattkammare”. 
 Havets Hus tilldelades under året kommunala 
företagens samorganisations pris för affärsmässig 
samhällsnytta som är ett nyinstiftat hållbarhetspris. 
Priset delas ut till en pristagare som gjort framstående 
insatser inom hållbarhetsområdet till nytta för lokal-
samhället där medlemsföretaget verkar.
 Havets Hus har sedan 2012 ansvar för Lysekils turist-
byrå vilket Lysekils kommun betalar en årlig ersättning 
om 0,6 mnkr för. Därtill kommer intäkter från bland 
annat annonsförsäljning, stugförmedling och serviceav-
gifter. Under 2015 gjorde Lysekils turistbyrå en förlust 
på 0,2 mnkr. 

Havets Hus i Lysekil AB
Ordförande          Eva-Lott Swahnberg (L)
VD                       Maria Jämting

Resultaträkning
Belopp i mnkr 2015 2014

Intäkter 10,4 10,0

Kostnader -9,3 -9,6

Avskrivningar -0,6 -0,6

Rörelseresultat 0,5 -0,2

Finansiella poster -0,3 -0,3

Resultat efter finansiella poster 0,2 -0,5

Bokslutsdispositioner - 0,2

Skatt på årets resultat - -

Årets resultat 0,2 -0,3

Nyckeltal
Belopp i mnkr 2015 2014

Låneskuld 9,5 9,5

Investeringar 0,3 0,7

Soliditet, procent 29,2 28,1
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Mål och måluppfyllelse under året

Följande mål hade Havets Hus under 2015:

• Minst 79 000 besökare. Resultatet blev 77 584. I be-
sökssiffrorna räknas inte de besökare in som bara åker 
sälsafari eller spelar bangolf  utan att gå in i akvariet. 
• Fler upplever att de har lärt sig något nytt under 
besöket. Uppföljningen av detta mål har inte fungerat 
tillfredställande utan mätmetoden har fått ändras. Där-
för kan inget relevant svar ges i dagsläget. 
• Högre totalbetyg för upplevelsen på Havets Hus än 
genomsnittet de sista tio åren. Resultatet var 4.1 på en 
femgradig skala. Så högt betyg har Havets Hus aldrig 
tidigare fått. 
• Öka intäkterna från guidningar och lektioner med 50 
procent genom kampanjer till bussgrupper som äldre 
aktiva och skolor. Resultatet blev en minskning vilket 
har lett till en förstärkning inom försäljningsorganisa-
tionen inför 2016. 
• Ökning av antalet bokade skolbesök med 20 klasser 
och minst ett nytt skolavtal tecknat. Antalet skolgrup-
per minskade med 16. Inget skolavtal tecknades under 
året.   
• Minst ett nytt sponsorsavtal under året. Under året 
tecknades två samarbets- och sponsoravtal och för-
handlingar om ett tredje inleddes. 

Åren som kommer
Under de närmaste åren kommer bevarandeverksam-
heten och skolverksamheten att stärkas. Reparations-
arbeten kommer att genomföras i akvariet och samti-
digt fortsätter arbetet med en om- och tillbyggnad av 
Havets Hus. 
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Verksamhetsbeskrivning
Bolagets ändamål är att, med den kommunala verkstäl-
lighetsprincipen som grund, bedriva elnäts-, VA- och 
fjärrvärmeverksamhet inom huvudsak Lysekils kom-
mun	eller	i	dess	geografiska	närhet.	Bolaget	sköter	
dessutom gator, gång- och cykelvägar samt parker på 
uppdrag av Lysekils kommun.
I det helägda dotterbolaget, Lysekils Energi Vind AB, 
bedrivs vindkraftsverksamhet och uppdraget innefattar, 
att i egen eller genom annans regi, bedriva handel med 
energi.
Sedan augusti 2015 bedriver bolaget elhandel på kom-
mission med fokus på den lokala marknaden. 

Årets resultat
Årets intäkter för bolaget och dess dotterbolag uppgick 
till158,0	mnkr	(181,7	mnkr).	Resultatet	efter	finansiella	
poster uppgick till 5,3 mnkr (33,2 mnkr). I jämförelsen 
med föregående år bör nämnas att resultatet 2014 
innehöll engångsposter för projekteringsintäkter i 
Lysekils Energi Vind AB på 21,3 mnkr.
Resultaträkning
Belopp i mnkr 2015 2014

Intäkter 158,0 181,7

Kostnader -114,2 -110,6

Avskrivningar -29,6 -29,1

Rörelseresultat 14,2 42,0

Finansiella poster -8,9 -8,7

Resultat efter finansiella poster 5,3 33,2

Lämnat koncernbidrag -4,6 -5,4

Skatt på årets resultat - -1,2

Uppskjuten skatt -0,1 -4,9

Årets resultat 0,5 21,8

Året som gått
Elnät
Verksamheten har fortsatt fokusera på att minska av-
brottstiden i ledningsnätet genom att ersätta 
luftledningsnätet med jordkabel i utsatta områden.
I egen regi har bolaget genomfört två större projekt 
med sjökabelförläggning över Brofjorden, linjerna
Sandvik-Lännestad och Vindbräcka-Kleva. Projekten 
bidrar positivt till att minska risken för avbrott för samt-
liga kunder på Härnäset.
I början av året drabbades knappt 3 000 av bolagets 
elnätskunder av elavbrott på grund av stormen Egon. 
Flertalet	av	kunderna	fick	strömmen	tillbaka	inom	två	
till tolv timmar.
LEVA har anslutit 82 nya abonnenter till elnätet varav 
60	anslutningar	efter	ombildning	av	en	flerbostadsfas-
tighet.

Fjärrvärme
Bolagets fjärrvärme förser i stort sett alla större in-
dustrier	och	flerbostadshus	i	tätorten	med	värme	och	
varmvatten. Även en del villor utmed huvudleden mel-
lan Preemraff  och Lysekil är anslutna. 
Under 2015 levererades 40,5 GWh till bolagets fjärr-
värmekunder, vilket är i nivå med föregående år.  
Spillvärmeleverans från Preemraff  har varit stabil 
under hela året och bolaget har anslutit två nya kunder 
till nätet. Bolaget har investerat drygt två mnkr i nätet 
med bland annat ny övervakning och fjärrstyrning av 
reservpannor på Badhusberget samt ersatt tillhörande 
uttjänta skorsten med ny.

VA
LEVA som VA-huvudman ansvarar för att producera 
och distribuera dricksvatten med god kvalitet samt att 
leda bort och behandla avloppsvatten och dagvatten 
utan	att	olägenheter	uppstår.	I	kommunen	finns	cirka	
44 mil VA-ledningar, ett vattenverk, tre avloppsrenings-
verk och ett stort antal tryckstegrings- och avlopps-
pumpstationer. För att bibehålla hög driftsäkerhet 
underhålls och förbättras anläggningarna kontinuerligt.
VA-saneringsarbeten har under året genomförts på 
Lyckevägen och Fiskaregatan samt Bergmansliden med 
tillhörande sidogator som färdigställs under januari 
2016. 
För att öka överföringskapaciteten till Skaftö har 
bolaget investerat i nya anslutningar samt ny pumpsta-
tion vid Klubban på Skaftö. Investeringar har gjorts 
i nya biopumpar. En omfattande energikartläggning 
har	gjorts	som	identifierat	ett	hundratal	åtgärder	som	
totalt ger potential till att spara energi med upp till 30 
procent.

Gata/Park
LEVA har under året tecknat 3-årigt samarbetsavtal 
med kommunen för drift, skötsel och underhåll för 
Gata/Park verksamheten. Gemensamt mål för avtalet 
är att hitta samarbetsformer för att utföra uppdraget 
med hög leveranssäkerhet, största möjliga kundnytta 
samt med hög kostnadseffektivitet. 

LEVA i Lysekil AB
Ordförande          Peter Hemlin (M)
VD                       Susanne Malm
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Vindkraft
Vindkraften har sedan 2013, efter konkurs hos tillver-
karen, haft en hel del driftproblem. Genom utvecklad 
kompetens hos egen personal samt ett intensivt arbete 
med att vidareutveckla systemet för driftövervakning 
kan bolaget för 2015 redovisa en ökad produktion med 
1 GWh från föregående år till 10,7 GWh.
Båda verken har också under året genomgått service 
och	flera	underhållsarbeten	för	att	säkra	framtida	pro-
duktion.
Prisutvecklingen	på	el	och	elcertifikat	har	påverkat	re-
sultatet för vindkraften negativt. Genomsnittspriset för 
elproduktionen har under året minskat med närmare 
30 procent jämfört med 2014.

Nedan visas den totala produktionen per år för de 
senaste fem åren.

Elhandel
I samband med seglingstävlingen Lysekils Womens 
Match gick startskottet för den enskilt största sats-
ningen under LEVA-koncernens verksamhetsår. 
Elhandeln startade i Lysekils Energi Vind AB. Nu kan 
LEVA-koncernen även sälja el i huvudsak från de egna 
vindkraftsverken Elving och Elvira. Antal kunder vid 
verksamhetsårets slut var hela 529.

Investeringar
En stor del av bolagets likvida medel återinvesteras 
varje år. Under året uppgick de totala investeringarna 
till 27,5 mnkr (35,4 mnkr). Av de totala investerings-
utgifterna har 11,8 mnkr investerats i VA-ledningsnät, 
pumpstationer samt reningsverk. 13,9 mnkr har 
investerats i fjärrvärme, ledningar och transformator-
stationer för elnätet. Övriga investeringar i inventarier 
uppgår till 1,8 mnkr.

Mål och måluppfyllelse 
Målsättningen är att LEVA i Lysekil AB ska ha en 
avkastning på fem procent på totalt kapital med 25 
procent soliditet samt att även dotterbolaget Lysekils 
Energi Vind AB skall ha en avkastning på fem procent 
på totalt kapital med motsvarande soliditet.
LEVA i Lysekil AB redovisar för verksamhetsåret en 
avkastning på fem procent på totalt kapital.  Soliditeten 
uppgår till 25 procent, vilket visar att LEVA ger en bra 
avkastning på företagets resurser.
Lysekils Energi Vind AB redovisar för verksamhetsåret 
ett negativt tal för avkastning på totalt kapital, kopplat 
till sänkt elpris och vindförutsättningar som resulterat 
i ett negativt rörelseresultat.  Bolaget har vid årets slut 
en soliditet på 27,8 procent. 

Åren som kommer 
Bolagets fortsatta investeringar inriktas på reinveste-
ringar	och	förnyelse	av	befintligt	anläggningsbestånd.	
Under de kommande åren har bolaget ett ökat rein-
vesterings- och underhållsbehov på VA-nätet för att 
upprätthålla kvalitet, leveranssäkerhet och framtida 
klimatförändringar.
Under den närmaste treårsperioden kommer bolaget 
också att löpande ersätta nuvarande mätinsamlings-
system samt elmätare för att kunna möta kommande 
funktionskrav.
LEVA i Lysekil kommer att fortsätta bidra till utveckling 
av förnyelsebar energi genom att undersöka möjlighe-
ten till ökad produktion av förnyelsebar el från vind-
kraft och solceller.
Vidareutveckling av samarbetet med vår serviceleve-
rantör Rabbalshede Kraft skall bidra till en stabil drift 
och ökad produktion från bolagets vindkraftverk.
Ambitionen för elhandeln är att fortsatt öka bolagets 
marknadsandelar inom Lysekils kommun med mål-
sättningen att ha tecknat elhandelsavtal med över 50 
procent av bolagets elnätskunder år 2020 samt erbjuda 
paketlösningar för småskalig elproduktion. Verksamhe-
ten arbetar ständigt för att stärka bolagets varumärke 
genom ett ökat NKI (nöjd kund index) och på sikt skall 
bolaget vara en aktiv elhandelsleverantör i hela norra 
Bohuslän.
Övriga verksamheter kommer att drivas på ungefär på 
samma nivå som tidigare år.

Nyckeltal
Belopp i mnkr 2015 2014

Låneskuld 258,1 264,0

Investeringar 28,9 35,4

Soliditet, procent 27,9 27,4

År GWh

2011 18

2012 17

2013 12

2014 10

2015 11
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Verksamhetsbeskrivning
Lysekils Bostäder AB är ett helägt kommunalt allmän-
nyttigt bostadsbolag. I bolagets åtaganden ligger, för-
utom att utveckla och underhålla ett fastighetsbestånd 
i konkurrens med övriga aktörer på marknaden, också 
att ha ett socialt ansvar och omhändertagande av vissa 
utsatta målgrupper.
LysekilsBostäder ska vara en betydelsefull aktör på bo-
stadsmarknaden i Lysekil och ett naturligt förstahands-
val för den som söker en bostad i kommunen. Bolaget 
ska erbjuda attraktiva bostäder till rimliga kostnader i 
välskötta områden. Detta är en viktig del i ambitionen 
att stärka Lysekils utveckling. Bolaget ska också stärka 
och utveckla hyresrätten genom att erbjuda de bo-
ende	mer	inflytande	och	ansvar	för	sin	bostad	och	sin	
bostadsmiljö.

Årets resultat
Årets intäkter var 96,9 mnkr vilket är 8,6 mnkr högre 
än 2014. Årets resultat var 6,6 mnkr att jämföra med 
1,6 mnkr föregående år.  Detta är det starkaste resultat 
som bolaget uppnått sedan 2001. I årets resultat ingår 
realisationsvinster vid försäljning av fastigheter och 
andelslägenheter på cirka 4,8 mnkr. Inkomsterna från 
dessa försäljningar har likviditetsmässigt gått till att 
amortera låneskulden motsvarande. 

Året som gått
2015 har präglats av en fortsatt svag världskonjunk-
tur	med	kraftiga	finansiella	åtstramningar	i	flera	av	
världens större ekonomier. Till följd av en mycket låg 
inflation	sänkte	Riksbanken	reporäntan	vid	årets	slut	
till historiskt låga -0,35 procent. De svenska bostadspri-
serna har efter några år med fallande priser vänt upp, 
framförallt då det gäller bostadsrätter, samtidigt som 
bostadsbyggandet tagit lite fart. Förutom ränteläget 
har inte omvärldsfaktorerna påverkat LysekilsBostä-
der nämnvärt. Efterfrågan på bolagets hyresrätter har 
fortsatt varit positiv med relativt få outhyrda lägenhe-
ter. Vakansgraden har varit fortsatt låg 0,6 - 1,0 pro-
cent under hela året. Under året omsattes cirka 120 
lägenheter	via	direktbyten	eller	interna	omflyttningar.	
Den låga omsättningen speglar en fortsatt stark hyres-
marknad som talar för hyresrätten som bostadsform. 
Hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen för 
2015 resulterade i en överenskommelse om en höjning 
av varmhyran med 1,38 procent och en höjning av 
kallhyran med 1,18 procent. Hyreshöjningarna gäller 
även bolagets lokaler.
 LysekilsBostäder äger och förvaltar 1 244 lägenheter 
med en sammanlagd yta på 82 401 kvadratmeter och 
65 lokaler fördelat på en sammanlagd yta på 8 954 
kvadratmeter. 75 procent av lokalerna hyrs ut till någon 
form av kommunal/offentlig verksamhet. Under 2015 
stod lokalhyrorna för närmare elva procent av de totala 
hyresintäkterna. 
 LysekilsBostäder har cirka 350 lägenheter som är 50 
år eller äldre, vilket motsvarar 29 procent av lägenhets-
beståndet. Med ett åldrande fastighetsbestånd är det 
nödvändigt att ha ett offensivt underhållsarbete för att 
hålla en fortsatt hög standard. LysekilsBostäder arbetar 
långsiktigt och följer en långsiktig investerings- och 
underhållsplan utifrån tidigare inventerat fastighets-
bestånd. Under 2015 utfördes underhåll i fastigheterna 
på strax över tolv mnkr, vilket motsvarar cirka 134 kr 
per kvadratmeter. De största åtgärderna var renove-
ring av lägenheter. Genomförande av underhålls- och 
investeringsåtgärder har totalt gjorts för cirka 26 mnkr. 
De största åtgärderna har genomförts på Fridhems-
berget i Lysekil till en total kostnad av cirka 13 mnkr. 
Vidare har reparation och målningsentreprenad på 
fasader med mera utförts på Vadstensberget i Grund-
sund till en kostnad av cirka 2,5 mnkr. På Badhusberget 
i Lysekil har ombyggnation av lägenheter från tre rum 
och kök till ett rum och kök utförts samt renovering av 
balkonger på tre hus. Total kostnad för åtgärderna på 
Badhusberget cirka 5,5 mnkr.

LysekilsBostäder AB
Ordförande          Richard Åkerman (M)
VD                       Göran Enqvist

Resultaträkning
Belopp i mnkr 2015 2014

Intäkter 96,9 88,3

Kostnader -61,1 -54,4

Avskrivningar -15,3 -15,7

Rörelseresultat 20,5 18,2

Finansiella poster -13,9 -16,6

Resultat efter finansiella poster 6,6 1,6

Nyckeltal
Belopp i mnkr 2015 2014

Låneskuld 459,1 479,1

Investeringar 18,2 9,0

Soliditet, procent 12,2 10,7
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Skolberget i Grundsund
Samtliga fem villor har avyttrats på Skolberget. Tre 
ägarlägenheter av totalt 28 har avyttrats, 23 av åter-
stående 25 lägenheter hyrs ut med ordinarie hyresrätt. 
Två lägenheter används för visning.

Måluppfyllelse
Samtliga uppställda mål för verksamheten har uppnåtts 
med råge och grunden har lagts för ett fortsatt
arbete med att utveckla verksamheten.

Åren som kommer
De närmaste åren kommer ett stort arbete att läggas på 
strukturer i fastighetsbeståndet samt intensivt arbete 
med bolagets låneportfölj, för att förbättra soliditeten i 
bolaget och stärka positionerna inför framtida projekt. 
En totalrenovering samt nyproduktion inom fastighe-
terna på Kungsgatan 30-32 kommer att genomföras. 
Detta skapar ytterligare tolv lägenheter i centralt läge, 
investeringsutgifterna beräknas till cirka 29 mnkr. 
Fortsatt renovering på Fridhemsberget, etapp 2 kom-
mer att genomföras under 2016 till en utgift om cirka 
tolv mnkr. Inom de kommande två åren planeras för ett 
mindre byggprojekt i form av nybyggnation av lägenhe-
ter för målgruppen +65 i Grundsund. 
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Verksamhetsbeskrivning
Bolaget bedriver stuveri- och hamnverksamhet med 
tillhörande logistiktjänster. Det innebär lastning och 
lossning av fartyg samt mottagning och lastning av 
gods till och från hamnen samt magasinshantering 
av gods. Verksamheten består också av omlastningar 
samt kran- och truckarbeten som även utförs för andra 
uppdragsgivare än rederikunder.
Vidare underhåller, servar och reparerar bolaget samt-
liga småbåtshamnar och gästhamnar på uppdrag från 
Lysekil kommun.

Året som gått
Volymen gods över kaj har ökat med närmare elva pro-
cent jämfört med 2014. Jämfört med 2010, vilket var 
det	första	året	efter	det	att	linjetrafiken	till	Spanien	och	
Irland lades ner, har volymerna ökat med 23,6 procent. 
Bakgrunden till volymökningen är importen av järn-
vägsräls samt att importen av byggnadsvaror fortsatt 
att öka liksom exporten av sågade trävaror. Däremot 
har importen av insatsvaror för produktion av papper i 
pappersbruk minskat med 25 procent.
Antalet fartyg med gods har ökat med närmare 15 
procent jämfört med 2014. Hamnen hade dessutom 50 
anlöp av fartyg och båtar som inte har gods att lossa 
eller lasta. Det är bland annat forskningsfartyg, militär-
fartyg, sjömätare och skärgårdsbåtar.
Som planerat angjordes hamnen av ett stort kryss-
ningsfartyg under 2015, fartygets namn var Nautica. 
Kolholmarna AB har fusionerats med Lysekils Hamn 
AB vilket minskar det administrativa arbetet och 
underlättar för kunderna som får enbart ett hamnbolag 
att förhålla sig till.

Årets resultat
Bolagets omsättning uppgick till 22,1 mnkr. Resultatet 
uppgick till 1,4 mnkr, vilket motsvarar 6,5 procent av 
omsättningen. Som en jämförelse kan nämnas att de 
båda bolagen Lysekils Hamn AB och Kolholmarna AB 
hade 2014 tillsammans ett resultat uppgående till 1,3 
mnkr.

Resultaträkning
Belopp i mnkr 2015 2014

Intäkter 22,1 19,1

Kostnader -17,6 -14,5

Avskrivningar -2,3 -2,2

Rörelseresultat 2,2 2,3

Finansiella poster -0,8 -1,0

Resultat efter finansiella poster 1,4 1,3

Skatt på årets resultat - -

Årets resultat 1,4 1,3

Mål och måluppfyllelse
Budgetmålet har uppnåtts i och med att resultatet visar 
på en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr. Den enskilt 
viktigaste	händelsen	under	2015	var	att	godstrafiken	
på järnvägen kunde återupptas efter fem års uppehåll. 
Detta blev möjligt genom att hamnen slöt ett avtal med 
det multinationella företaget TATA Steel. TATA Steel 
levererar	järnvägsräls	till	Trafikverket.

Åren som kommer
2015 har inneburit ett lyft för hamnen och en fortsatt 
positiv trend som tog sin början 2011. Inför 2016 är 
målet att uppnå lika stor godsvolym som 2015. 
Prognosen visar att det kommer att bli mindre volymer 
järnvägsräls, detta kompenseras av andra godsslag 
som förväntas öka. Exempelvis kommer exporten av 
granitblock att öka väsentligt under 2016. 
 Konkurrensen kommer att vara fortsatt mycket hård 
och	kommer	till	stora	delar	från	lastbilstrafiken.	Forsk-
ning	visar	att	lastbilstrafiken	ökar	sina	marknadsande-
lar och tar gods från järnväg och sjöfart.
 Satsningen på att etablera Lysekil som kryssnings-
hamn fortsätter och det kommer minst ett stort kryss-
ningsfartyg under 2016 och ytterligare ett under 2017.

Lysekils Hamn AB
Ordförande          Klas-Göran Henriksson (S) 
VD                       Tor Carlsen

Nyckeltal
Belopp i mnkr 2015 2014

Låneskuld 33,0 33,0

Investeringar 2,5 0,4

Soliditet, procent 17,6 13,0
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Verksamhetsbeskrivning
Rambo AB bildades 1981 och ägs gemensamt av 
kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum. 
Lysekils ägarandel uppgår till 38,5 procent. Rambos 
uppdrag är att skapa en långsiktigt hållbar och miljörik-
tig avfallshantering åt sina ägarkommuner genom att 
samla in och omhänderta avfall samt att driva annan 
därmed sammanhängande verksamhet. 

Året som gått
Andel i vindkraftverk - självförsörjande på el
I början av 2015 stod vindkraftverket vid Tyft Åter-
vinningsanläggning i Tanums kommun klart. Denna 
satsning, tillsammans med de fem andra vindkraftverk 
Rambo är delägare i, gör att företaget är självförsör-
jande på el. 

Nya avfallsföreskrifter
Sedan 2013 har 487 hushåll i Lysekil testat hemsorte-
ring i fyrfackskärl med gott resultat. Testet är avslu-
tat och kundundersökningar visar att 93 procent vill 
fortsätta med fyrfackskärlen och 99 procent är nöjda 
med systemet. Detta tyder på att kunderna uppskattar 
servicen att kunna sortera och slänga tidningar och 
förpackningar hemmavid. Utvärderingen visar också 
på god arbetsmiljö och en kraftigt ökad utsortering till 
återvinning om 80 procent. I oktober 2015 antog kom-
munfullmäktige nya avfallsföreskrifter för Lysekils kom-
mun.	I	de	nya	avfallsföreskrifterna	finns	beslut	om	tre	
typer av sopabonnemang; hemsortering i fyrfackskärl, 
sorterat matavfall och restavfall samt blandat mat- och 
restavfall. Det har också beslutats att inte ha miljösty-
rande taxa för hemkompost. Under 2015 påbörjades en 
dialog med Munkedal, Sotenäs och Tanum om vilket 
insamlingssystem kommunerna önskar för framtiden. 

Förbättrad arbetsmiljö - totalt 110 hushåll med 
del i gemensamt kärlskåp
Rambo arbetar kontinuerligt med att få till stånd lös-
ningar som är bra både för kunderna och för renhåll-
ningsarbetarna.	I	alla	fyra	kommunerna	finns	områden	
som av olika skäl är svåra utifrån arbetsmiljöperspektiv. 
Under 2015 har därför ytterligare hushåll fått del i ge-
mensamma kärlskåp. Mottagandet bland hushållen var 
positivt och det fanns en stor förståelse för åtgärden. 
Genom gemensamma kärlskåp i anslutning till vägar 
där sopbilen kan komma fram slipper de boende stora 
arbetsfordon i närmiljön vilket bidrar till en trevligare 
och tryggare boendemiljö.

Miljökunskap och lärande för barn
Under 2015 deltog 28 grupper med sammanlagt 600 
elever från de fyra ägarkommunerna i Rambos sop-
skola. 

Årets resultat
Resultatet uppgår till 4,8 mnkr, vilket är 4,3 mnkr bättre 
än	föregående	års	resultat.	Resultat	efter	finansiella	
poster är 7,3 mnkr (1,2 mnkr ). Det strategiska beslutet 
att avyttra delar av transportverksamheten har innebu-
rit en positiv resultatförbättring både i form av rea-
lisationsvinster och genom att icke lönsam verksamhet 
har upphört. Resultatet har vidare påverkats positivt 
av ökade intäkter för inkommande avfall och en ökad 
kostnadsmedvetenhet inom bolaget. Årets investe-
ringar	uppgår	till	17,0	mnkr	och	har	finansierats	med	
egna medel. Soliditeten är fortsatt god och uppgår till 
58 procent.

Mål och måluppfyllelse 
Rambos arbete följer EUs avfallshierarki med mål om 
att återvinna avfall, återanvända och avfallsminimera. 
Arbetet följer även de nationella målet om att minst 
50 procent av allt matavfall från hushåll, storkök och 
restauranger ska sorteras ut och behandlas biologiskt 
så att näring och energi tas tillvara. Målet ska senast 
uppnås under 2018.

Åren som kommer
Mer ambitiösa mål om materialåtervinning och 
insamling av matavfall väntas framöver. Under 2014 
avlades en regeringsförklaring som innebär att det kan 
bli kommunernas uppgift att organisera insamlingen av 
förpackningar och tidningar. I mars 2016 är utredning-
en klar om hur en eventuell övergång ska ske. 

RAMBO AB
Ordförande          Ralf  Olofsson (opol)
VD                       Lars Johansson

Resultaträkning
Belopp i mnkr 2015 2014

Intäkter 158,1 152,4

Kostnader -140,7 -140,7

Avskrivningar -10,3 -10,4

Rörelseresultat 7,1 1,2

Finansiella poster 0,1 0,0

Resultat efter finansiella poster 7,3 1,2

Bokslutsdispositioner -1,0 -0,5

Skatt på årets resultat -1,5 -0,2

Årets resultat 4,8 0,5

Nyckeltal
Belopp i mnkr 2015 2014

Investeringar 17,1 6,1

Soliditet, procent 58,0 55,3
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Verksamhetsbeskrivning
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän är ett kommu-
nalförbund som omfattar Uddevalla, Lysekil och 
Munkedals kommun. Medlemskommunerna är 
förbundets uppdragsgivare och beställare. Förbundet 
styrs av förbundsdirektionen bestående av politiker 
från medlemskommunerna. Direktionen utgör både 
styrelse och fullmäktige i ett och samma beslutande 
organ. 
 Förbundets uppdrag är att stödja de människor som 
lever, verkar och vistas i medlemskommunerna. I 
första hand innebär detta förebyggande insatser i 
syfte att öka förmågan hos den enskilde att förhin-
dra olyckor eller begränsa följderna av inträffade 
olyckor. Förbundet ska, på ett effektivt sätt, hantera 
behovet av akuta skadeavhjälpande insatser.

Året som gått
Förbundet har under året arbetat med att samman-
föra de två tidigare organisationerna till en enad 
organisation med gemensam struktur och synkro-
niserat arbetssätt. Mycket kraft har lagts på arbetet 
med åtgärdsutredning och konsekvenser av spar-
beting för 2016. Detta har medfört förseningar i det 
organisatoriska utvecklings- och anpassningsarbetet. 
Undanträngningseffekter kan konstateras under 
årets sista kvartal då fokusering på nödvändigt ar-
bete för nya boendeformer tagit stor del av organisa-
tionens	resurser	i	anspråk.	Det	geografiska	verk-
samhetsområdet medför ett behov av ny gemensam 
teknik, metodik, systematik och gemensamma 
verksamhetsprogram.
 

Årets resultat
Förbundet resultat för året är 8,0 mnkr. De totala 
intäkterna uppgår till 82,0 mnkr och de totala 
kostnaderna uppgår till 74,0 mnkr. Avgifterna från 
medlemskommunerna är den största inkomskällan 
och för året uppgår dessa till 67,7 mnkr inklusive 
pensionsåtaganden. I resultatet ingår jämförelse-
störande poster på 5,9 mnkr varav 5,3 mnkr avser 
intäkt från Uddevalla kommun i samband med deras 
inträde i förbundet.
 Förbundet har under året haft långtidssjukskrivning-
ar, föräldraledigheter och vakanser vilket resulterat 
i lägre personalkostnader än budgeterat. Under 
året har även förbundet haft lägre driftkostnader. 
Här kan nämnas lägre el- och fjärrvärmeskostnader 
samt lägre reparations- och underhållskostnader på 
fordon. 

Mål och måluppfyllelse 
Förbundet har kontrollerats både internt och av 
revisorerna med handlingsprogrammets mål och 
internkontrollplaner som bas. Förutsättningar har 
inte funnits för att utarbeta verksamhetsplan för 
2015 med anledning av det omfattande arbetet som 
lagts ner på organisationsformering, framtagande av 
styrdokument, nya arbetsrutiner, arbetsuppgiftsför-
delning och processande av sparbeting.  Anpassning 
till nya verksamhetssystem i samband med Udde-
valla kommuns inträde i Räddningstjänstförbundet 
Mitt Bohuslän har också tagit tid i anspråk.

Åren som kommer 
Framöver har förbundet stora utmaningar att han-
tera i form av ökade behov av operativa insatser 
inom stram budget. Antalet räddningsinsatser ökade 
med 255 mellan 2014 till 2015 och är en effekt av ett 
allt komplexare samhälle med växande invånarantal.
 Arbetsmiljöarbetet kommer med ett antal fysiskt 
utslitna brandstationer innebära en allt mer
tilltagande börda. Som hyresgäster i kommunernas 
fastigheter, brandstationerna, har förbundet som 
hyresgäst allt svårare att ta ansvar.

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Ordförande: Kenneth Engelbrektsson (S) Uddevalla
Förbundschef: Bernt Eriksson

Resultaträkning
Belopp i mnkr 2015 2014

Intäkter 82,0 6,0

Kostnader -71,3 -27,8

Avskrivningar -2,6 -0,7

Rörelseresultat 8,0 -22,5

Medlemsavgifter från kommuner 0,0 23,6

Finansiella poster -0,1 0,0

Årets resultat 8,0 1,0

Nyckeltal
Belopp i mnkr 2015 2014

Låneskuld 5,8 6,5

Investeringar 17,0 1,6

Soliditet, procent 34,5 21,8
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Kommunens inflytande
Kommunens röstandel i föreningen utgör en så liten 
del, 1 röst av 133 röster på stämman totalt, att krite-
rierna för att inkludera räkenskaperna i kommunens 
sammanställda redovisning inte uppfylls. Kommu-
nens borgensåtagande per den 31 december 2015 
uppgår emellertid till ett så betydande belopp som 
116,7 mnkr varför följande upplysning lämnas.

Verksamhetsbeskrivning
Föreningen har till ändamål att främja medlemmar-
nas ekonomiska intresse genom att upplåta bostä-
der till kommuninvånare i Lysekils kommun med 
fastställt vårdbehov. Fördelningen av bostäder sker 
genom Lysekils kommuns omsorg.
 Föreningen omfattar två omsorgsfastigheter, en i 
Brastad och en i Lysekil. Omsorgsfastigheten i Bra-
stad, Stångenäshemmet - Tuntorp 4:156, med två 
uppförda byggnader med 55 bostäder och 
gemensamhetslokal. Byggnaderna förvärvades den 
22 december 2010 från Lysekils kommun.
Omsorgsfastigheten i Lysekil, Lysekilshemmet - 
Kronberget 1:210, med två uppförda byggnader med 
73 bostäder och gemensamhetslokal. Del av fastig-
heten, före detta Kronberget 1:182, förvärvades den 
22 december 2010. Huvudbyggnaden förvärvades 
den 1 december 2011 från Lysekils kommun.
 Riksbyggens kontor i Bohus – Älvsborg har biträtt 
styrelsen med föreningens förvaltning enligt tecknat 
avtal.

Årets resultat
Årets resultat före fondförändring visar ett överskott 
på 0,9 mnkr. I resultatet ingår avskrivningar med 
3,8 mnkr. Vid årets slut uppgår underhållsfonden till 
0,2 mnkr. Kostnaderna har ökat under året och kan 
främst härledas till Stångenäshemmet då man har 
flyttat	in	i	de	nya	lägenheterna	under	maj	månad.	

Åren som kommer 
Kommunen har beslutat att bygga ett nytt vård- och 
omsorgsboende vid Fiskebäck utanför Lysekils 
tätort. Planerad byggstart är hösten 2016. Boendet 
planeras att vara färdigställt november 2018. Ännu 
finns	det	inga	beslut	tagna	om	vad	som	ska	ske	med	
Lysekilshemmet

Kooperativa hyresrättsföreningen 
Lysekils omsorgsbostäder

Nyckeltal
Belopp i mnkr 2015 2014

Rörelsens intäkter 12,1 8,8

Årets resultat 0,9 1,0

Balansomslutning 134,1 126,9

Soliditet, procent 2 1

Likviditet, procent 139 180

Driftskostnader kr/kvm 233 198

Räntekostnader kr/kvm 189 219
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I den löpande redovisningen och vid upprättande av årsredovisning 
följs ett antal övergripande redovisningsprinciper vilka skapar ett 
normverk som styr innehållet i redovisningsrapporterna. Analysen av 
den	finansiella	ställningen	och	utvecklingen	baseras	på	antagandet	
att dessa principer har följts. Principerna är följande: 

 •Principen om pågående verksamhet
 •Objektivitetsprincipen
 •Försiktighetsprincipen
 •Matchningsprincipen
 •Principen om öppenhet

Detta innebär exempelvis att skuldredovisning ska ske i enlighet med 
såväl försiktighetsprincipen som matchningsprincipen. Vidare inne-
bär de etablerade principerna att värdet av tillgångar ska ske med 
försiktighet. En tillämpning av god redovisningssed innebär således 
att den ekonomiska redovisningen ger en försiktig och restriktiv 
beskrivning av utvecklingen och situationen. Redovisningen anger en 
miniminivå för det ekonomiska läget.
 Årsredovisningen är upprättad i allt väsentligt i enlighet med lagen 
om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:
 Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomis-
ka tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
	Fordringar	har	upptagits	till	de	belopp	varmed	de	beräknas	inflyta.
 Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget 
annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt 
god redovisningssed. 

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not 
till	respektive	post	i	resultaträkningen	och/eller	i	kassaflödesrap-
porten.
Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekom-
mande och överstiger fem mnkr. 

Intäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s 
decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2. 

Kostnader
Leverantörsfakturor på väsentliga belopp som inkommit efter års-
skiftet men som är hänförliga till redovisningsåret, har skuldförts och 
belastar 2015 års redovisning.
 Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärde minskat med in-
vesteringsbidrag. Avskrivningstiderna baseras på anläggningarnas 
beräknade ekonomiska livslängd samt SKL:s rekommendationer med 
något undantag där kortare avskrivningstid tillämpas baserad på 
beräknad livslängd. 

Avskrivningstider
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen, 3, 5, 10, 
15, 20, 30, 50 år.

Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning vilket betyder lika stora 
nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i 
bruk.

Komponentavskrivning
Lysekils kommun har delvis tillämpat komponentavskrivning under 
2015.

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nytt-
jandeperiod	om	minst	tre	år	klassificeras	om	anläggningstillgång	om	
beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre 
värde har satts till ett basbelopp och gäller som gemensam gräns för 
materiella och immateriella tillgångar.

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

Lånekostnader vid investeringar
Anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minskat 
med investeringsbidrag och avskrivningar. Räntekostnader under 
investeringstiden räknas inte in i anläggningstillgångarnas anskaff-
ningsvärde. 

Pensioner 
Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade ”blandmodellen”. 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen 
är beräknade enligt RIPS07. Pensionsåtagande för anställda i de 
företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFN K3. 
Pensionsåtaganden, som uppkommit före 1998, redovisas, inklusive 
löneskatt, som ansvarsförbindelse. Den pensionsskuld, som uppkom-
mit därefter, redovisas som avsättning i balansräkningen. Den årliga 
förändringen av avsättningen redovisas som verksamhetskostnad i 
resultaträkningen.	Pensionsskuldens	finansiella	kostnader	redovisas	
som	finansiell	kostnad	i	resultaträkningen	och	ingår	i	pensionsskul-
den.

Exploateringsfastigheter
Färdigställda osålda industri- och bostadstomter i exploateringsområ-
den redovisas som omsättningstillgångar.

Leasingavtal 
Leasingavtal	ska	klassificeras	och	redovisas	efter	operationellt	el-
ler	finansiellt	avtal.	Finansiell	leasing	redovisas	både	som	tillgång	
och skuld i balansräkningen. Lysekils kommun har inga kontrakt 
avseende leasing av maskiner och inventarier eller hyra av fastig-
heter där kommunen i allt väsentligt intar samma ställning som vid 
direkt ägande av tillgångarna. Lysekils Hamn AB har ett leasingavtal 
avseende en hamnkran som i den sammanställda redovisningen klas-
sificeras	som	finansiell.

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

Redovisningsprinciper
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Redovisningsmodell

Kommunens	årsredovisning	innehåller	en	resultat-	och	balansräkning	samt	en	kassaflödes-
analys. För kommunens interna redovisning tillkommer även drift- och investeringsredovis-
ning. Årsredo visningen innehåller dessutom en sammanställning av kommunens resultat- och 
balans	räkningar	med	de	bolag	i	vilket	kommunen	har	ett	betydande	inflytande.	Sambandet	
mellan de olika delarna i redovisningsmodellen framgår av nedanstående illustration:

Sambandet mellan investeringsutgifter och 
driftskostnader 
En investering är en utgift för en anskaffning av en an-
läggning. Investeringen redovisas som en anläggnings-
tillgång i balans  räkningen. För att redovisas som en 
investering ska den ekonomiska livslängden överstiga 
tre år och värdet vara lägst ett basbelopp, drygt 40 tkr. 
Exempel på investeringar är byggnation av en skola 
eller inköp av maskiner och inventarier.    
 Investeringsutgiften fördelas över den ekonomiska 
livslängden som en årlig avskrivning i driftsredovis-
ningen. Kapitalkostnaden utgör en driftskostnad och 
består dels av en ränta på det bokförda värdet dels av 
en avskrivning som motsvarar den årliga värdeminsk-
ningen av anläggningen.

Definitioner och förklaringar till delarna i redo-
visningsmodellen 
Balansräkning. Visar den ekonomiska ställningen vid 
bokslutstillfället. Här framgår hur kommunen använt 
respektive anskaffat sitt kapital. 

Driftsredovisning. Redovisar kostnader och intäkter 
för den löpande verksamheten ställt mot budget. 

Eget kapital. Kommunens förmögenhet, summan av 
alla tidigare års ackumulerade resultat. I eget kapital 
ingår inte de pensionsförpliktelser som upparbetats 
1998 och tidigare. 

Investeringsredovisning. Beskriver hur investe-
ringsutgifterna under året fördelar sig på nämnder och 
förvaltningar, samt per kategori. 

Kassaflödesanalys. Visar hur medel har tillförts och 
använts för löpande verksamhet, investeringar samt 
finansiering	och	därmed	förändringen	av	likvida	medel
. 
Resultaträkning. Utgör ett sammandrag av samtliga 
kostnader och intäkter under året. Syftet med resul-
taträkningen är att klargöra hur verksamheten har på-
verkat	kommunens	finanser	och	därmed	hur	det	egna	
kapitalet förändrats.

Driftsredovisning
Budgeterade och redovisade kostnader och 

intäkter för den löpande verksamheten.

Investeringsredovisning 
Nettoinvesteringarna – årets investeringar 

minus investeringsbidrag

Kassaflödesanalys
± Resultatet, medel från verksamheten 
± Medel från investeringsverksamheten 
±	Medel	från	finansieringsversamheten	

=	Årets	kassaflöde	
+ Likvida medel vid årets början 

= Likvida medel vid årets slut

Resultaträkning 
Intäkter 

./. Kostnader 
= Förändring av eget kapital

Balansräkning 
Anläggningstillgångar 
Omsättningstillgångar 
= Summa tillgångar

Eget kapital 
Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 

= Summa skulder och eget kapital
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Revisorerna i
Lysekils kommun

Till fullmäktige i Lysekils kommun

Revisionsberättelse för år 2015

Vi revisorer har granskat kommunens verksamheter och räkenskaper samt genom utsedda lekmannarevisorer 
verksamheten i kommunens bolag. Vi bifogar en kort redogörelse for resultatet av vår granskning.

Vi bedömer att räkenskapema i allt väsentlighet är rättvisande och upprättade enligt god redovisningssed.

Vi bedömer att miljönämnden i mellersta Bohuslän inte har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
sätt. Vi riktar kritik för bristande styrning ledning och att nämnden inte har säkerställt en ändamålsenlig,
likvärdig och rättssäker tillsynsprocess.

Vi bedömer att nämndemas interna kontrollarbete inte är tillräcklig. Den har inte utforts i enlighet med
fullmäktiges beslutade reglemente eller upprättade kontrollplaner.

Vi riktar kritik mot kommunstyrelsen för att de inte bedrivit jämställdhetsarbetet på ett ändamålsenligt sätt
i enlighet med diskimineringslagstiftning 2008:567 eller undertecknad CEMR-deklaration samt övriga
policydokument som kommunen beslutat om.

Vi	riktar	anmärkning	mot	socialnämnden	som	under	flera	år	redovisat	stora	budgetunderskott.	I	det
avseendet har ekonomistyrningen inte varit tillräcklig.

Vi bedömer att kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamheter i övrigt har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2015 godkänns.

Vi tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ.

Revisionsberättelse
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Redogörelse för granskning år 2015

Med hänvisning till kommunens revisionsreglemente lämnar vi följande redogörelse för 2015.

Vår uppgift enligt kommunallagen, revisionsreglementet och god revisionssed är att pröva om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om
räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som sker inom nämnden är tillräcklig.

Genom vår granskning skall vi få ett underlag för prövning av nämndernas ansvarsutövning och en
bedömning av om nämnderna och enskilda föftroendevalda skall rekommenderas ansvarsfrihet. Vidare
skall vår granskning medverka till en positiv utveckling av verksamheten så att den blir mer
ändamålsenlig och att den intema kontrollen forbättras. PwC har biträtt oss vid revisionen.

Utifrån en väsentlighets- och riskanalys har vi granskat nämndemas verksamheter i enlighet med god
revisionssed och vår revisionsplan. Fördjupande granskningar har bedrivits i projektform och avser
bedömning om kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande
sätt samt om den intema kontrollen är tillfredsställande.

Inom redovisningsrevisionen har granskningar genomförts avseende intern kontroll och säkerhet i system
och	rutiner	samt	om	räkenskaperna,	årsredovisningen	och	delårsrappofien	är	rättvisande.

Vi har i revisionsrapporter till berörda nämnder och kommunstyrelsen redogjort för resultatet av våra
granskningar. Dessa innehåller ibland kritik för brister men också förslag till åtgarder och utveckling.
Revisionsrapporterna har fortlöpande redovisats till kommunfullmäktiges presidium i enlighet med
revisionsreglementet. Dessa är;

 • Delårsrapporten 2015-08-3 1
 • Kommunens interna kontroll
 • Årsredovisning 2015
	 •	Statsbidrag	för	flyktingverksamhet
 • Jämställdhetsarbete
 • Granskning av miljönämnden
 • Grundläggande granskning IT-nämnden

Bilagor:

 • Granskningsrapport för 2015 Lysekils Stadshus AB
 • Granskningsrapport för 2015 Kolholmarna AB
 • Granskningsrapport för 2015 Lysekils Hamn AB
 • Granskningsrapport för 2015 Lysekilsbostäder AB
 • Granskningsrapport för 2015 Havet Hus i Lysekil AB
 • Granskningsrapport för 2015 LEVA i Lysekil AB
 • Granskningsrapport for 2015 Lysekils vind Energi AB
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Kommunstyrelsens ledamöter

Från vänster: 

Inge Löfgren (MP)
Född 1949 | Lysekil
Ledamot

Yngve Berlin (K)
Född 1948  | Lysekil 
Ledamot

Ronald Rombrant (LP)
Född 1959 | Lysekil
2’e vice ordförande

Thomas Falk (LP)
Född 1946 | Grundsund
Ledamot

Christina Gustafson (S)
Född 1947 | Brastad
Ledamot

Lars Björneld (L)
Född 1945 | Fiskebäckskil
1’e vice ordförande

Mats Karlsson (M)
Född 1944 | Lysekil
Ledamot

Christer Hammarqvist (C)
Född 1946 | Brastad
Ledamot

Jan-Olof  Johansson (S)
Född 1961 |Lysekil
Ordförande

Ej närvarande:

Fredrik Häller (LP)
Född 1968 | Lysekil
Ledamot 

Christoffer Zackariasson (SD)
Född 1978 | Brastad
Ledamot
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Anläggningskapital  
Skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristi-
ga skulder samt avsättningar. Utgör en del av det egna 
kapitalet.  
 
Anläggningstillgångar  
Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav.  
 
Ansvarsförbindelser  
Förpliktelser i form av borgensåtagande, ställda panter 
och dylikt. Om förpliktelsen måste infrias belastar den 
resultatet.  
 
Avskrivningar  
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars 
värde som ska spegla värdeminskningen.  
 
Avsättningar  
Förpliktelser som är säkra eller högst sannolika till sin 
förekomst men ovissa till belopp och infriandetidpunkt. 
När förpliktelsen infrias belastas resultatet. I kommu-
nen gäller detta bland annat pensions åtagande.  
 
Balanskrav  
Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska över-
stiga kostnaderna.  
 
Balansräkning 
 Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället. 
Här framgår hur kommunen använt respektive anskaf-
fat sitt kapital.  
 
Driftredovisning 
Redovisar kostnader och intäkter för den löpande verk-
samheten under året ställt mot budget.  
 
Eget kapital 
 Kommunens förmögenhet, alla tidigare års ackumu-
lerade överskott. Består dels av rörelsekapital dels av 
anläggningskapital. 
 
Exploateringsverksamhet 
 Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa 
råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor 
eller industrier.  
 
Finansiella intäkter  
Finansiella intäkter består av ränteintäkter och annan 
avkastning på kapitalplaceringar samt borgensavgifter.  
 
Finansiella kostnader 
Med	finansiell	kostnad	avses	räntekostnader	på	lån	
samt pensionsskuld. 

Kapitalkostnader  
Periodiserad investeringsutgift. Består dels av avskriv-
ning dels av ränta på bundet kapital. Är en intern post.  
 
Kassaflödesanalys 
 Visar hur medel har tillförts och använts för löpande 
verksamhet,	investeringar	samt	finansiering	och	där-
med likviditetsförändringen.  
 
Kortfristiga fordringar och skulder  
Skulder och fordringar som har förfallodag mindre än 
ett år efter balansdagen.  
 
Likviditet  
Kassa- och bankmedel som utgör kommunens betal-
ningsberedskap på kort sikt. 
 
Långfristiga fordringar och skulder  
Skulder och fordringar som har förfallodag senare än 
ett år efter balansdagen.  
 
Omsättningstillgångar  
Tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida 
medel och som inte är avsedda för stadigvarande bruk.  
 
Pension 
Från och med 1998 redovisas pensionsskulden enligt 
blandmodellen som innebär att skuld upparbetad till 
och med 997 redovisas som ansvars  förbindelse utan-
för balansräkningen. Pensionsskuld upparbetad fr o m 
1998 redovisas som en avsättning.  
 
Periodisering 
Fördelning av kostnader och intäkter till den redovis-
ningsperiod de uppstått.  
 
Resultaträkning 
Resultaträkning är ett sammandrag av samtliga 
kostnader och intäkter under budgetåret. Syftet med 
resultaträkningen är att klargöra hur verksamheten har 
påverkat	kommunens	finanser	och	därmed	också	hur	
det egna kapitalet har förändrats.  
 
Rörelsekapital  
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfris-
tiga	skulder.	Visar	kommunens	finansiella	styrka. 
 
Soliditet  
Eget kapitals andel av det totala kapitalet uttryckt i pro-
cent. Visar långsiktig betalningsförmåga.  

Utdebitering
Anger hur stor del av intjänad hundralapp som betalas i 
kommunalskatt.

Begreppsförklaringar
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