
Sammanträde Kommunfullmäktige 

Tid och plats  Onsdagen den 18 september 2019, kl. 17.30 i 
kommunfullmäktigesalen 

Ordförande Klas-Göran Henriksson 

Sekreterare Mari-Louise Dunert  

Upprop 

Val av justerare samt justeringsdag 

Ärenden 

1. Val och avsägelser i nämnder och styrelse
Dnr 2019-000010

2. Val av nämndemän 2020-2023
Dnr 2019-000064

3. Komplettering av exploateringsbudget 2019
Dnr 2019-000236

4. Kompletterande beslut, markförvärv Norra Tronebacken
Dnr 2018-000635

5. Reviderat reglemente för miljönämnden i mellersta Bohuslän
Dnr 2019-000227

6. Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Dnr 2018-000244

7. Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete
Dnr 2018-000639

8. Redovisning av partistöd 2018
Dnr 2018-000018

9. Taxa för tobaktillsyn
Dnr 2019-000189

10. Svar på motion om tillgänglighets- och bemötandepolicy i Lysekils kommun
Dnr 2013-000099

11. Svar på motion angående skateboardramp
Dnr 2014-000230

12. Svar på motion om att ändra titeln tjänsteman till tjänsteperson
Dnr 2018-000641

13. Svar på motion om att dokumentera dialogmöten
Dnr 2017-000103

KALLELSE 
FÖREDRAGNINGSLISTA  



14. Svar på motion om ett fossilfritt Lysekil
Dnr 2015-000552

15. Svar på motion om att göra Metvik/Fiskebäcksvik till naturreservat
Dnr 2018-000105

16. Svar på motion om fler bostäder i Lysekils kommun genom VA-utbyggnad
Dnr 2018-000258

17. Svar på motion om föreningsutvecklare i Lysekils kommun
Dnr 2018-000511

18. Svar på motion om offentlig toalett i Grundsunds centrum, som ska vara
öppet året runt.
Dnr 2015-000339

19. Svar på motion om offentlig toalett i Grundsund
Dnr 2017-000713

20. Svar på motion om att installera solceller på kommunens byggnader
Dnr 2017-000740

21. Svar på motion om att utreda förutsättningarna för samlokalisering av de
s.k. blåljusverksamheterna
Dnr 2017-000118

22. Anmälningsärende för kommunfullmäktige 2019-09-18
- Granskningsrapport - Revisorernas granskning av Lysekil kommuns
fastighetsunderhåll
Dnr 2019-000223



JUSTERINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019 

Namn
JUSTERAT 

ÅR/MÅNAD Namn JUSTERAT ÅR/MÅNAD

Jan-Olof Johansson (S) 2018/10 Jeanette Janson (LP) 2018/10 
Christina Gustafson (S) 2018/11 Ronald Rombrant (LP) 2018/11 
Ricard Söderberg (S) 2018/12 Ronny Hammargren (LP) 2019/02 
Siv Linnér (S) 2019/02 Bo Gustafsson (LP) 2018/12 
Margareta Carlson (S) 2019/03 Annette Calner (LP) 2019/04 
Anders C Nilsson (S) 2019/05 Gert-Ove Forsberg (LP) 2019/03 
Roger Siverbrant (S) Fredrik Häller (LP) 2019/05 
Per-Olof Gustavsson (S) tjg. ers 2019/06 

Monica Andersson (C) 2019/04 Ulf Hanstål (M) 
Siw Lycke (C) Krister Samuelsson (M) 

Wictoria Insulan (M) 
Lars Setterberg (M) tjg ers 2019/06 

Håkan Kindstedt (L) Håkan Smedja (V) 
Ann-Charlotte Strömwall (L) Lina Säll (V) 

Maria Granberg (MP) Yngve Berlin (K) 
Britt-Marie Kjellgren (K) 

Christoffer Zakariasson (SD) 
Daniel Arvidsson (SD) 
Magnus Elisson (SD) 
Tommy Westman (SD) 

Justering av kommunfullmäktiges protokoll äger rum 

på kommunstyrelseförvaltningen, Kungsgatan 44, Lysekil 

torsdagen den 26 september 2019 



Från: Gert Ove Forsberg
Till: Mari-Louise Dunert
Ärende: Avsägelse
Datum: den 22 augusti 2019 19:24:33

Hej,
Härmed vill jag avsäga mig platsen som ersättare i Lysekils kommunstyrelse.

Med vänliga hälsningar
Gert-Ove Forsberg

0705 136120

mailto:GertOve.Forsberg@lysekil.se
mailto:Mari-Louise.Dunert@lysekil.se


Från: Mari-Louise Dunert
Till: Registrator Lysekils kommun
Ärende: Fwd: Avsägelse
Datum: den 6 augusti 2019 09:49:03

Skickat från min iPad

Vidarebefordrat brev:

Från: Anders SÃ¶fting <Anders.Softing@lysekil.se>
Datum: 5 augusti 2019 06:10:08 CEST
Till: Mari-Louise Dunert <Mari-Louise.Dunert@lysekil.se>
Ämne: Avsägelse

Hej,

Jag vill härmed avsäga mig min plats som ersättare för Socialdemokraterna i
kommunstyrelsen.

Med vänlig hälsning,

Anders Söfting

mailto:Mari-Louise.Dunert@lysekil.se
mailto:registrator@lysekil.se
mailto:Anders.Softing@lysekil.se
mailto:Mari-Louise.Dunert@lysekil.se


Från: Krister Samuelsson
Till: Mari-Louise Dunert; Ulf Hanstål; Per Wallman; Philip Nordqvist
Ärende: Avsägelse
Datum: den 28 augusti 2019 15:59:48

Härmed avsäger jag mig uppdraget som suppleant i Socialnämnden med omgående verkan.

Högaktningsfullt:
Krister Samuelsson

mailto:KRISTER@radiobohuslan.se
mailto:Mari-Louise.Dunert@lysekil.se
mailto:ulf.hanstal@moderat.se
mailto:per.wallman@gmail.com
mailto:Filipnordqvist@hotmail.com
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Datum 

2019-09-02 

Dnr 

LKS 2019-000064 

Valberedningens förslag till nämndemän 

Enligt 5 kap 26§ i kommunallagen (KL) ska ärenden beredas antingen av en nämnd 
vars verksamhetsområdet ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning.  

Fördelningen av de 7 plasterna till nämndemän är gjord efter partiernas valtekniska 
samarbete. 

Ordförande i valberedningen har konsulterat med partiernas grupperingar via 
telefonsamtal och mail och överlämnar en sammanställning till 
kommunfullmäktige. 

Lysekils kommuns valberedning föreslår följande nämndemän: 

Yngve Larsson  

Anna Lorenz 

Carl Gustaf Hallgren  

Lisbeth Lindström 

Per Tengberg 

Elisabeth Åkerman 

Mari-Louise Dunert 

Den 2 september 2019 

Lysekils kommun valberedning via Anders C Nilsson ordförande i Lysekils 
kommun valberedning 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2019-06-26 12 (16) 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 116

Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om komplettering av 
exploateringsbudet 2019 
Dnr:  LKS 2019-236 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-05-27, § 88 att begära utökad 
exploateringsbudget för 2019. Anledningen är att tre exploateringsområden har 
utvecklats snabbare än vad som förutsågs när budgeten för 2019 fastställdes av 
kommunfullmäktige och av den orsaken behöver exploateringsbudgeten utökas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-12 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-05-27, § 88 med bilaga 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag om att utöka 
exploateringsbudgeten för 2019 med 1 565 tkr.  

Tilläggsförslag, att tjänsteskrivelsen kompletteras med upplysning om att förslaget till 
beslut tar den nya redovisningslagen, som ska tillämpas from 2019, i beaktande.  

Christina Gustavsson (S). Bifall till förvaltningen förslag, avslag på Ronald Rombrants 
tilläggsförslag. 

Propositionsordning 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Ronald Rombrants m.fl. förlag att utöka exploateringsbudgeten för 2019 
med 1 565 tkr. 

Proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag. 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. förlag att utöka 
exploateringsbudgeten för 2019 med 1 565 tkr och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt förslaget. 

Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsförslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka exploateringsbudgeten för 
2019 med 1 565 tkr enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut. 

Reservation 
Ronald Rombrant (LP) anmäler blank reservation. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/1 

Datum 
2019-06-12 

Dnr 
LKS 2019-000236 

 
Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomiavdelningen  
Eva-Marie Magnusson, 0523-61 32 45 
eva-marie.magnusson@lysekil.se 
 
 

Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om komplettering 
av exploateringsbudet 2019 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-05-27, § 88 att begära utökad 
exploateringsbudget för 2019. Anledningen är att tre exploateringsområden har 
utvecklats snabbare än vad som förutsågs när budgeten för 2019 fastställdes av 
kommunfullmäktige och av den orsaken behöver exploateringsbudgeten utökas.      

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka exploateringsbudgeten 
för 2019 med 1 565 tkr enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.      
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-05-27, § 88 att begära utökad 
exploateringsbudget för 2019. Anledningen är att tre exploateringsområden har 
utvecklats snabbare än vad som förutsågs när budgeten för 2019 fastställdes av 
kommunfullmäktige och av den orsaken behöver exploateringsbudgeten utökas. 
 

Förvaltningens synpunkter  
Samhällsbyggnadsförvaltningen bearbetar och iordningsställer mark för bostäder 
och näringsverksamheter.  
För tre områden, bostäder i Spjösvik - Lyse och Torvemyr 2 på Skaftö samt 
verksamheter i Grönskult på Skaftö, har kommit längre än vad som förutsågs när 
budgeten för 2019 fastställdes av kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens 
förslag. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Eva-Marie Magnusson  
Ekonomichef 

 

Bilagor 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-05-27, § 88 med bilaga 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen 

http://www.lysekil.se/


 
 
 Sammanträdesprotokoll 
 
          Samhällsbyggnadsnämnd 2019-05-27 26 (32) 
  

 
Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande: 
 

 

§ 88 
 
Kompletterande exploateringsbudget 2019 
Dnr: SBN A-2019-60 
 
Kommunens exploateringsverksamhet handlar om att anskaffa, bearbeta och 
iordningsställa mark för bostäder och näringsverksamheter.  
 
För tre områden, bostäder i Spjösvik i Lyse och Torvemyr 2 på Skaftö samt verksamheter 
i Grönskult på Skaftö, har processen nu kommit längre än vad som förutsågs när 
budgeten för 2019 fastställdes av kommunfullmäktige. Om projekten inte ska försenas 
behöver exploateringsbudgeten därför utökas avseende de investeringsutgifter som 
beräknas falla ut under hösten 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-17.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka 
exploateringsbudgeten för 2019 med 1 565 tkr enligt förvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Beslutet skickas till   
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen / Mark och Gata 
 
Reservation 
 
Avalon Falcon (MP) anmäler blank reservation.   



Tjänsteskrivelse  

  

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

 Datum Dnr 
 2019-05-17 A-2019-60 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Per Garenius, 0523 - 61 33 45                          
per.garenius@lysekil.se 

 

 

Kompletterande exploateringsbudget 2019 
Sammanfattning 
 
Tre exploateringsområden har utvecklats snabbare än vad som förutsågs när 
budgeten för 2019 fastställdes av kommunfullmäktige och av den orsaken behöver 
exploateringsbudgeten utökas. 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka 
exploateringsbudgeten för 2019 med 1 565 tkr enligt förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Ärendet 
 
Kommunens exploateringsverksamhet handlar om att anskaffa, bearbeta och 
iordningsställa mark för bostäder och näringsverksamheter. 
 
För tre områden, bostäder i Spjösvik - Lyse och Torvemyr 2 på Skaftö samt 
verksamheter i Grönskult på Skaftö, har processen nu kommit längre än vad som 
förutsågs när budgeten för 2019 fastställdes av kommunfullmäktige. Om projekten 
inte ska försenas behöver exploateringsbudgeten därför utökas avseende de 
investeringsutgifter som beräknas falla ut under hösten 2019. 
 
Förvaltningens synpunkter 
 
Läget i projekten: 
Spjösvik: Exploateringen påbörjas hösten 2019 genom LEVA i Lysekil AB. 
Kommunens utgifter för fastighetsbildning beräknas uppgå till 500 tkr under året. 
 
Torvemyr 2: Utgifter för planarbetet under 2019 beräknas uppgå till 250 tkr. 
 
Grönskult: Utgifter för markanskaffning 350 tkr samt inkomst avseende 
markförsäljning 735 tkr under 2019. 
 
Tronebacken: Utgifter för planarbete 500 tkr och slutbesiktning av fornlämning 700 
tkr.  
  

http://www.lysekil.se/


Tjänsteskrivelse  

  

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

 
 
Sammantaget innebär detta nettoutgifter på 1 565 tkr som inte ryms inom den av 
kommunfullmäktige i budget 2019 beslutade exploateringsbudgeten på 9 000 tkr. 
En sammanställning över projektens totala kassaflöden redovisas i bilaga. Från och 
med 2020 är projekten inarbetade i förslaget till budget för Lysekils kommun. 
 
Det är enbart kommunens inkomster och utgifter som ingår i 
exploateringsbudgeten, inte de delar som berör kommunens bolag. 
 
 
 
 
Per Garenius  
Förvaltningschef  
 
Bilaga 
 
Kassaflöden exploateringsverksamhet 
 
Beslutet skickas till  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/ Mark och Gata 
 

http://www.lysekil.se/
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Bilaga: kassaflöden exploateringsverksamhet  

1.1 Exploatering 
Kommunens exploateringsverksamhet handlar om att anskaffa, bearbeta och iordningställa 
mark för boende och näringsverksamhet. 

  

Det är enbart kommunens inkomster och utgifter som ingår i exploateringsbudgeten nedan, 
inkomster och utgifter som berör kommunens bolag finns inte med. I budgeten ingår de 
områden där planarbete eller utbyggnad förväntas ske under 2019-2024. Dessa beskrivs och 
redovisas med förväntat kassaflöde dvs inkomster och utgifter. 

  

Kassaflöden exploateringsverksamhet    
 BU19 BU20 Plan21 Plan22 Plan23 Plan24 
       

Inkomster 735 13 230 12 000 3 160 28 824 29 000 
varav:       
Tronebacken 0 0 0 0 28 824 29 000 
Spjösvik 0 8 880 12 000 3 160 0 0 
Grönskult 735 4 350 0 0 0 0 
Torvemyr 2 0 0 0 0 0 0 
Utgifter 11 300 17 507 9 115 10 000 15 000 9 100 
varav:       
Tronebacken 10 200 0 0 10 000 15 000 9 100 
Spjösvik 500 8 500 9 015 0 0 0 
Grönskult 350 8 700 0 0 0 0 
Torvemyr 2 250 307 100 0 0 0 

       
Netto -10 565 -4 277 2 885 -6 840 13 824 19 900 

  

Nedan ses kassaflödesanalyser samt korta beskrivningar om respektive exploateringsprojekt 
som just nu är aktuella. 

  

Tronebacken (tkr)        

 Totalkalkyl Tidigare 
nedlagt BU19 Plan20 Plan21 Plan22 Plan23 Plan24 

         
Inkomst 57 824 0 0 0 0 0 28 824 29 000 
Utgift 45 641 1 341 10 200 0 0 10 000 15 000 9 100 
Netto 12 183 1 341 -10 200 0 0 -10 000 13 824 19 900 

Planerade bostäder 70-100 st. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplan 
utställning 2019. Prognostiserad byggstart 2022. 
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Spjösvik (tkr)        

 Totalkalkyl Tidigare 
nedlagt BU19 Plan20 Plan21 Plan22 Plan23 Plan24 

         
Inkomst 24 040 0 0 8 880 12 000 3 160 0 0 
Utgift 18 682 667 500 8 500 9 015 0 0 0 
Netto 5 358 667 -500 380 2 985 3 160 0 0 

Planerade bostäder ca 35 st. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplan klar. 
Fastighetsbildningar under 2019. Nu pågår projektering för utbyggnad av infrastruktur. 
Möjlig försäljningsstart av tomter sent år 2020. 

  

Grönskult (tkr)        

 Totalkalkyl Tidigare 
nedlagt BU19 Plan20 Plan21 Plan22 Plan23 Plan24 

         
Inkomst 5 085  735 4 350 0 0 0 0 
Utgift 10 398 1 348 350 8 700 0 0 0 0 
Netto -5 313 -1 348 385 -4 350 0 0 0 0 

Intresse från lokala företagare att exploatera som industriområde. I enlighet med 
kommunstyrelsebeslut, om vissa förutsättningar faller på plats, kommer kommunen att 
ansvara för byggnation av anslutningsvägar mm. Projektet medfinansieras av företagarna. 

  

Torvemyr 2 (tkr)        

 Totalkalkyl tidigare 
nedl BU19 Plan20 Plan21 Plan22 Plan23 Plan24 

         
Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0 
Utgift 750 93 250 307 100 0 0 0 
Netto -750 -93 -250 -307 -100 0 0 0 

Planerade bostäder ca 50 st. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplan utställning 
2019 och beräknas kunna vara klar 2020. Försäljningsstart tomter från år 2021. Kalkylering 
pågår varför ovanstående tabell ännu inte är kompletterad med inkomster. 

 



 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 
2019-09-04 

17 (31) 

        Justerare Utdragsbestyrkande 

LKS § 130 Dnr 2018-000635 

Kompletterande beslut, markförvärv Norra Tronebacken 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13, § 30, att ge samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att genomföra köpet av fastigheterna Lyse-Fiskebäck 2:10 
samt Lyse-Fiskebäck 2:12 till en total köpeskilling av 9 miljoner kronor. 
Det har dock visat sig att ägarna till fastigheterna utgått från att kommunen tar över 
bolagen Tronebacken Väst AB och kommanditbolaget Stadsäga 1316. Då det tidigare 
beslutet avsåg ett direkt markköp och inte förvärv via köp av bolagen har 
samhällsbyggnadsnämnden valt att på nytt lyfta ärendet till kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot samhällsbyggnads-
nämndens förslag.     

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-08-26, § 134 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-14 
Karta 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13, § 30  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att förvärva bolagen Tronebacken Väst AB 
och kommanditbolaget Stadsäga 1316 till en summa av högst 9 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att samhällsbyggnads-
nämnden ska kräva ett intygande av säljaren att inga dolda avtal eller andra dolda 
kostnader tillkommer vid köp av bolagen Tronebacken Väst AB och Stadsäga 1316. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att eventuella dolda 
kostnader betalas av säljaren.    

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 

2019-08-26 

Dnr 

LKS 2018-000635 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Leif Schöndell, 0523-61 31 01 
leif.schondell@lysekil.se 

Kompletterande beslut, markförvärv Norra Tronebacken 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13, § 30, att ge samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att genomföra köpet av fastigheterna Lyse-Fiskebäck 2:10 
samt Lyse-Fiskebäck 2:12 till en total köpeskilling av 9 miljoner kronor. 

Det har dock visat sig att ägarna till fastigheterna utgått från att kommunen tar 
över bolagen Tronebacken Väst AB och kommanditbolaget Stadsäga 1316. Då det 
tidigare beslutet avsåg ett direkt markköp och inte förvärv via köp av bolagen har 
samhällsbyggnadsnämnden valt att på nytt lyfta ärendet till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot samhällsbyggnads-
nämndens förslag.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att förvärva bolagen Tronebacken Väst AB och 
kommanditbolaget Stadsäga 1316 till en summa av högst 9 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att samhällsbyggnads-
nämnden ska kräva ett intygande av säljaren att inga dolda avtal eller andra dolda 
kostnader tillkommer vid köp av bolagen Tronebacken Väst AB och Stadsäga 1316. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att eventuella dolda kostnader 
betalas av säljaren.   

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13, § 30, att ge samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att genomföra köpet av fastigheterna Lyse-Fiskebäck 2:10 
samt Lyse-Fiskebäck 2:12 till en total köpeskilling av 9 miljoner kronor. 

När de slutgiltiga förhandlingarna genomfördes så visade det sig att ägarna utgick 
från att kommunen tar över bolagen Tronebacken Väst AB och kommanditbolaget 
Stadsäga 1316. 

Beslutet i kommunfullmäktige avsåg ett direkt markköp. Nu handlar ärendet om att 
förvärvet kommer att ske via köp av bolagen, därav väljer samhällsbyggnads-
nämnden att lyfta ärendet på nytt till kommunfullmäktige för ett kompletterande 
beslut. 

Förvaltningens synpunkter 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i beredningen av ärendet tagit extern hjälp av 
dels bolagsjuridisk, dels skatterättslig kompetens. Dessa utredningar har gett vid 
handen att det inte kommer att uppstå några skattekostnader för kommunen i 
samband med förvärvet om detta hanteras på rätt sätt.  
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Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot samhällsbyggnads-
nämndens förslag. 

Leif Schöndell 
kommundirektör 

Bilagor 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-08-26, § 134 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-14 
Karta 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13, § 30  

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Datum 

2019-08-14 

Dnr 

SBN B 2018-469 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Per Garenius, 0523-61 33 45 
per.garenius@lysekil.se 

Kompletterande beslut, markförvärv Norra Tronebacken 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13, § 30, om köp av fastigheterna Lyse-
Fiskebäck 2:10 samt Lyse-Fiskebäck 2:12 togs mot bakgrund av de faktorer som var 
kända då. När de slutgiltiga förhandlingarna genomfördes så visades det att ägarna 
utgick från att kommunen tar över bolagen som äger fastigheterna för att därefter 
likvidera dessa. De ekonomiska ramarna är densamma som tidigare 9 miljoner 
kronor.  

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att förvärva bolagen Tronebacken Väst 
AB och kommanditbolaget Stadsäga 1316 till en summa av högst 9 miljoner kronor. 

Ärendet 

Områdena kring Tronebacken och längs gamla infarten till Lysekil (Ulserödsvägen) 
har under lång tid varit utpekade som utbyggnadsområden för bostäder i 
kommunens översiktsplanering. Ett detaljplanearbete har påbörjats men inte 
slutförts på grund av splittrade ägarförhållanden vad gäller marken.  

Det aktuella exploateringsområdet ägs dels av ett privat bolag samt dels av 
kommunen. Kommunen har blivit erbjuden att köp fastigheterna Lyse-Fiskebäck 
2:10 samt Lyse-Fiskebäck 2:12 för en totalsumma av 9 miljoner kronor. Köpet 
innebär att kommunen blir ensamägare av exploateringsområdet.  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13, § 30, att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra köpet av fastigheterna 
Lyse-Fiskebäck 2:10 samt Lyse-Fiskebäck 2:12 till en total köpeskilling av 9 
miljoner kronor. 

När de slutgiltiga förhandlingarna genomfördes så visade det sig att ägarna utgick 
från att kommunen tar över bolagen som äger fastigheterna. Detta innebär att 
kommunen köper de båda bolagen, Tronebacken Väst AB och kommanditbolaget 
Stadsäga 1316 för att senare likvidera dessa så att kommunen slutligen äger 
fastigheterna direkt. 

De ekonomiska ramarna är densamma som tidigare, 9 miljoner kronor. 

Förvaltningens synpunkter 

Inför ett köp av bolagen har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit extern hjälp av 
dels bolagsjuridisk kompetens och dels skatterättslig kompetens via PwC. PwC:s 
utredning visar att det inte kommer att uppstå några skattekostnader för 
kommunen i samband med förvärvet. PwC:s rekommendation blir följaktligen att 
kommunen efter köp först likviderar Tronebacken Väst AB, för att sedan likvidera 
kommanditbolaget Stadsäga 1316. 
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Det tidigare beslutet i kommunfullmäktige avsåg ett direkt markköp. Då det nu 
handlar om att förvärvet kommer att ske via köp av bolag väljer förvaltningen att 
lyfta ärendet på nytt för ett kompletterande beslut. 

Per Garenius 
Samhällsbyggnadschef 

Bilaga 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13, § 30 inklusive bilagor 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Datum Dnr 

2018-11-14 LKS 2018-000635 

Samhällsbyggnadsförvaltningen/ Mark och Gata 

Fredrik Torstensson, 0523 – 61 33 64 

fredrik.torstensson@lysekil.se 

Köp av fastigheterna Lyse-Fiskebäck 2:10 samt 
Lyse-Fiskebäck 2:12  

Sammanfattning 

Områdena kring Tronebacken och längs gamla infarten, Ulserödsvägen, har i 

Lysekils översiktsplanering varit utpekade som utbyggnadsområden för bostäder 

under lång tid. Planområdet ligger ca 3 km nordost om Lysekils centrum. Det nu 

aktuella planområdet svarar mot ett behov av nya tomter för enskilt byggande. 

Planen medger utbyggnad med friliggande villor, parhus, radhus eller mindre 

flerbostadshus. 

Det aktuella exploateringsområdet ägs av dels ett privat företag samt dels av 

kommunen. Kommunen har blivit erbjuden att köpa fastigheterna Lyse-Fiskebäck 

2:10 samt Lyse-Fiskebäck 2:12 för en total summa av 9 miljoner kr. Köpet skulle 

innebära att kommunen blir ensam ägare av exploateringsområdet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att genomföra köpet av fastigheterna Lyse-Fiskebäck 2:10 
samt Lyse-Fiskebäck 2:12 till en total köpeskilling av 9 miljoner kronor. 

Ärendet 

Områdena kring Tronebacken och längs gamla infarten, Ulserödsvägen, har i 

Lysekils översiktsplanering varit utpekade som utbyggnadsområden för bostäder 

under lång tid. Det nu aktuella planområdet svarar mot ett behov av nya tomter för 

enskilt byggande. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av ca 70-100 

bostäder inom Norra Tronebacken. Planen medger utbyggnad med friliggande 

villor, parhus, radhus eller mindre flerbostadshus. 

Planområdet ligger ca 3 km nordost om Lysekils centrum. Det avgränsas av 

Ulserödsvägen i väster, befintlig bostadsbebyggelse och gräns för strandskydd i 

öster. I söder utgörs planens gräns av tillfarten till den tidigare ridanläggningen och 

i norr sträcker sig planen längs Ulserödsvägen till avfarten mot Fiskebäck. 

Planområdet har en yta på ca 13 ha, varav ca 8 ha tas i anspråk för bostadsbe-

byggelse. 

http://www.lysekil.se/
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Orienteringskarta 

Förvaltningens synpunkter 

Det aktuella exploateringsområdet ägs av dels ett privat företag samt dels av 

kommunen. Det faktum att exploateringsområdet ägs av flera intressenter gör att en 

sammanhållen exploatering i princip omöjliggörs. Kommunen har blivit erbjuden 

att köpa fastigheterna Lyse-Fiskebäck 2:10 samt Lyse-Fiskebäck 2:12 för en total 

summa av 9 miljoner kr. Köpet skulle innebära att kommunen blir ensam ägare av 

exploateringsområdet. 

Samhällsbyggandsförvaltningen har genom ett auktoriserat värderingsföretag tagit 
fram en total exploateringskalkyl för området som köpeskillingen är baserad på. 

Per Garenius Fredrik Torstensson 
Förvaltningschef samhällsbyggnad Avdelningschef Mark och Gata 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadsförvaltningen/ Mark och Gata 

http://www.lysekil.se/
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 30

Köp av fastigheterna Lyse-Fiskebäck 2:10 samt Lyse-Fiskebäck 2:12 
Dnr: LKS 2018-635 

Områdena kring Tronebacken och längs gamla infarten, Ulserödsvägen, har i Lysekils 
översiktsplanering varit utpekade som utbyggnadsområden för bostäder under lång 
tid. Planområdet ligger ca 3 km nordost om Lysekils centrum. Det nu aktuella 
planområdet svarar mot ett behov av nya tomter för enskilt byggande. Planen medger 
utbyggnad med friliggande villor, parhus, radhus eller mindre flerbostadshus. 

Det aktuella exploateringsområdet ägs av dels ett privat företag samt dels av 
kommunen. Kommunen har blivit erbjuden att köpa fastigheterna Lyse-Fiskebäck 
2:10 samt Lyse-Fiskebäck 2:12 för en total summa av 9 miljoner kr. Köpet skulle 
innebära att kommunen blir ensam ägare av exploateringsområdet. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen 2018-11-28, § 193 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-14 med bifogade kartor 

Yrkande 

Jan-Olof Johansson (S), Monica Andersson (C), Ulf Hanstål (M), Lars Björneld (L), 
Anders C Nilsson (S), Ronald Rombrant (LP) och Maria Granberg (MP): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra köpet av fastigheterna Lyse-Fiskebäck 2:10 samt Lyse-Fiskebäck 2:12 till 
en total köpeskilling av 9 miljoner kronor. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Avdelningen för Mark och Gata 



Sammanträdesprotokoll 

 Samhällsbyggnadsnämnd 2019-08-26 2 (3) 

Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 134

Kompletterande beslut, markförvärv Norra Tronebacken 
Dnr: SBN B-2018-469 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13, § 30, om köp av fastigheterna Lyse-Fiskebäck 
2:10 samt Lyse-Fiskebäck 2:12 togs mot bakgrund av de faktorer som var kända då. När 
de slutgiltiga förhandlingarna genomfördes så visades det att ägarna utgick från att 
kommunen tar över bolagen som äger fastigheterna för att därefter likvidera dessa. De 
ekonomiska ramarna är densamma som tidigare 9 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-19. 
Karta 

Yrkande 

Avalon Falcon (MP): Bifall till förvaltningens förslag med tilläggsförslag att 
samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att få ett intygande av säljaren 
att inga dolda avtal eller andra dolda kostnader tillkommer i köp av bolagen 
Tronebacken Väst AB och Stadsäga 1316. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att eventuella dolda kostnader 
betalas av säljaren. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar först om nämnden kan ställa sig bakom förvaltningens förslag till 
beslut. Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslaget.  

Ordförande frågar därefter om samhällsbyggnadsnämnden kan ställa sig bakom 
tilläggsförslag från Avalon Falcon. Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar enligt tilläggsförslag från Avalon Falcons. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att förvärva bolagen Tronebacken Väst AB och 
kommanditbolaget Stadsäga 1316 till en summa av högst 9 miljoner kronor. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att få ett intygande av säljaren 
att inga dolda avtal eller andra dolda kostnader tillkommer i köp av bolagen 
Tronebacken Väst AB och Stadsäga 1316. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att eventuella dolda kostnader 
betalas av säljaren 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande: 
 

 

Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2019-06-26 13 (16) 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 117

Reviderat reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Dnr: LKS 2019-227 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän handlägger enligt gällande samverkans-
överenskommelse samtliga kommunala uppgifter enligt miljöbalken vilket innefattar 
även strandskyddsärenden enligt 7:e kapitlet §§ 13 – 18h.  

Kommunfullmäktige i Munkedals kommun har nu beslutat att dessa ärenden i 
fortsättningen ska hanteras av samhällsbyggnadsnämnden i den egna kommunen. För 
att detta ska bli giltigt måste kommunfullmäktige i alla tre samverkande kommuner 
fatta beslut om denna förändring i reglementet för miljönämnden. Förvaltningen 
tillstyrker att kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-13 
Förslag till reviderat reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän enligt bilaga att gälla från och med 2019-11-01. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  



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

 

Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 

2019-06-13 

Dnr 

LKS 2019-000227 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Leif Schöndell, 0523-61 31 01 
leif.schondell@lysekil.se 
 
 

Reviderat reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Sammanfattning 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän handlägger enligt gällande 
samverkansöverenskommelse samtliga kommunala uppgifter enligt miljöbalken 
vilket innefattar även strandskyddsärenden enligt 7:e kapitlet §§ 13 – 18h.  

Kommunfullmäktige i Munkedals kommun har nu beslutat att dessa ärenden i 
fortsättningen ska hanteras av samhällsbyggnadsnämnden i den egna kommunen. 
För att detta ska bli giltigt måste kommunfullmäktige i alla tre samverkande 
kommuner fatta beslut om denna förändring i reglementet för miljönämnden. 
Förvaltningen tillstyrker att kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän enligt bilaga att gälla från och med 2019-11-01.      

Ärendet 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän handlägger enligt gällande samverkans-
överenskommelse samtliga kommunala uppgifter enligt miljöbalken vilket 
innefattar även strandskyddsärenden enligt 7:e kapitlet §§ 13 – 18h.  

Kommunfullmäktige i Munkedals kommun har nu beslutat att dessa ärenden i 
fortsättningen ska hanteras av samhällsbyggnadsnämnden i den egna kommunen. 
Motiveringen är att förutsättningarna i de tre samverkande kommunerna är olika. 
Lysekil och Sotenäs har till övervägande del havskust och få insjöar medan 
Munkedal har liten kuststräcka men många sjöar och andra vattendrag. 
Förhoppningen är att man har goda möjligheter att vara mer generös i prövningen 
av strandskyddsdispenser än vad som är möjligt i Lysekil och Sotenäs. 

För att detta ska bli giltigt måste kommunfullmäktige i alla tre samverkande 
kommuner fatta beslut om denna förändring i reglementet för miljönämnden. 
Förslag till reviderat reglemente redovisas i bilaga. Ändringen avseende 
strandskyddet är införd i § 3. 

Förvaltningens synpunkter  

Förvaltningen tillstyrker att kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet. 
Det hade dock varit önskvärt om en tydligare dialog hade skett innan Munkedals 
kommun fattade beslut om att lämna denna del av samverkan inom miljöområdet. 
Förvaltningen förutsätter att detta inte påverkar kostnadsfördelningen mellan de 
samverkande kommunerna. 

Vidare kan konstateras att strandskyddet är oerhört tydligt reglerat och lämnar få 
öppningar för lokala politiska avvägningar. 

Strandskyddets syfte är enligt miljöbalken att långsiktigt trygga förutsättningarna 
för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för 
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djur- och växtlivet på land och i vatten. För upphävande av eller dispens från 
strandskyddet finns sex särskilda skäl angivna i § 18c. I §§ 18d och e finns regler om 
särskilda skäl för upphävande eller dispens om det är fråga om 
landsbygdsutveckling. Vidare utövar länsstyrelsen tillsyn över kommunernas 
dispensgivning.  

Mot denna bakgrund anser förvaltningen att strandskyddsärendena är väl lämpade 
att hanteras av Miljönämnden i mellersta Bohuslän tillsammans med övriga 
myndighetsfrågor inom miljöområdet. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

  
 

 

Bilaga 

Förslag till reviderat reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Beslutet skickas till  

Miljönämnden 
Sotenäs kommun 
Munkedals kommun 



 

 

 

 

Reglemente för gemensam Miljönämnd  

Munkedals Kommunfullmäktige 2019-04-29  

Sotenäs Kommunfullmäktige  

Lysekils Kommunfullmäktige 2019-09-11        

         

 

 

Reglemente för den gemensamma Miljönämnden för 
Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner att gälla 
från och med 2019-11-01  
  

Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner har kommit överens om att från och 

med 2013-01-01 inrätta en gemensam nämnd kallad Miljönämnden i Mellersta 

Bohuslän.  

  

Sotenäs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Sotenäs 

kommuns organisation.  

  

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente samt det ingångna 

samverkansavtalet mellan kommunerna för den gemensamma nämnden.  

  

Den gemensamma miljönämndens övergripande uppgifter  

 

§1  

Den gemensamma miljönämnden (fortsättningsvis kallad miljönämnden) har att 

leda och samordna den verksamhet inom miljöområdet, som framgår av detta 

reglemente och samverkansavtalet mellan de ingående kommunerna. 

Miljönämnden skall ansvara för utvecklingen och uppföljningen av miljöarbetet 

inom kommunerna och ta erforderliga initiativ.  

  

§2  

I miljönämndens uppdrag ingår att  

  

- leda arbetet med, och ansvara för att samordna utformningen av mål, 

riktlinjer och ramar för styrningen av nämndens verksamhet och göra 

framställningar i målfrågor till respektive kommunfullmäktige,  

 

- övervaka att de av respektive kommunfullmäktige fastställda målen och 

planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och förvaltningen 

handhas på ett rationellt och ekonomiskt sätt,  

 

- se till att uppföljningen sker till respektive kommunfullmäktige om hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 

budgetåret,  

 

- ansvara för samordningsträffar med företrädare för de i nämnden ingående 

kommunerna och företrädare för olika berörda organ,  

 

- tillvarataga de i nämnden ingående kommunernas intressen i miljöfrågor.  

 

  



 

 

Miljönämndens övriga verksamheter  
 

§3  

Nämnden svarar för de samverkande kommunernas uppgifter, inklusive 

prövning/dispens och tillsyn/kontroll enligt Miljöbalken (1998:808), Livsmedelslag 

(2006:804), Lag om foder och animaliska biprodukter (2006:805), Lag om handel 

med vissa receptfria läkemedel (2009:730), Tobakslag (1993:581), Strålskyddslag 

(1988:220), Smittskyddslag (2004:168), Lag (2017:425) om elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare och angränsande förordningar och föreskrifter 

inklusive lokala renhållningsordningar och hälsoskyddsföreskrifter. Nämnden ska 

vidare svara för de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala 

nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.  

 

För Munkedals kommun gäller att strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 13-18h §§ 

i miljöbalken, handläggs och beslutas av samhällsbyggnadsnämnden. 

  

Nämnden ska bistå samverkanskommunerna med yttranden, remisser, svar på 

motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor inom nämndens 

verksamhetsområde. Nämnden ska även bistå med underlag för den kommunala 

planeringen samt delta i krisberedskapshantering.  

  

Verksamhetens inriktning  
 

§4  

Nämnden är verksamhets- och utövaransvarig inom sina ansvarsområden.  

  

Nämnden ska medverka till förslag till långsiktiga planer. Nämnden ska också 

fördela resurser samt sätta mål, följa upp och utvärdera verksamheten inom de 

ekonomiska ramarna och de av respektive kommunfullmäktige fastställda målen.  

  

Nämnden ska bereda och lämna förslag till respektive kommunstyrelse i 

organisationsfrågor och övergripande personalfrågor.  

  

Nämnden skall utifrån ett helhetsperspektiv samverka med de i nämnden ingående 

kommunerna.  

  

Övriga uppgifter  
 

§5  

Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.  

  

Nämnden ansvarar för arkivvården inom sitt verksamhetsområde.  

  

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 

sker i dess verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av 

behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i 

kommunens/nämnds registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. 

Nämnden ska utse dataskyddsombud.   

  

Nämnden har ansvar för information och kommunikation inom sitt ansvarsområde. 

Informationen ska ske i enlighet med kommunernas övergripande riktlinjer för 

information och kommunikation.  

  



 

 

Nämnden är ansvarig för IT-verksamheten inom sitt område, inklusive de IT-

system som finns till stöd för verksamheten.  

  

Nämnden får själv eller genom ombud föra sin talan i alla mål och ärenden inom 

sitt verksamhetsområde.  

 

  

Delegering från kommunfullmäktige  
 

§6 

Nämnden får besluta i följande grupper av ärenden:  

 - Årligen uppräkna av respektive kommunfullmäktige fastställda taxor enligt där 

angivna index,  

 - Pröva frågor om undantag från bestämmelserna i gällande renhållningsordning 

för respektive kommun.  

  

Samråd  
 

§7  

Nämnden ska samråda med kommunstyrelserna i de samverkande kommunerna 

innan nämnden fattar beslut, eller där beslut ska fattas av kommunfullmäktige, i 

ärenden av större vikt eller principiell beskaffenhet.  

  

Ansvar och rapporteringsskyldighet  
 

§8 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar som 

angetts av kommunfullmäktige och i enlighet med de mål och riktlinjer som 

respektive fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller 

förordning, bestämmelser i detta reglemente samt i det samverkansavtal som 

upprättats.  

  

Nämnden ska regelmässigt rapportera till respektive fullmäktige om hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret i 

enlighet med samverkansavtalet.  

  

Miljönämndens arbetsformer  

  
Sammansättning  
 

§9  

Miljönämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.  

 

Mandattiden räknas från och med årsskiftet närmast efter det år då val till 

kommunfullmäktige förrättats till och med årsskiftet efter att nästa val till 

kommunfullmäktige förrättats.  

  

Värdkommunen står för ordförandeskapet och ordförande väljs på fyra år.   

  

Kommunfullmäktige i samverkande kommuner utser 1:e och 2:e vice ordförande på 

4 år och dessa uppdrag föreslås rotera mellan de två kommunerna.   

  



 

 

Arvodering  
 

§10  

Nämndens ledamöter och ersättare arvoderas enligt arvodesbestämmelserna i 

respektive kommun.  

  

Tidpunkt för sammanträdena  
 

§11  

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller ordföranden 

bestämmer. Sammanträdena ska i möjligaste mån samordnas med tidpunkterna för 

kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden i respektive kommun.  

  

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det. 

 

Kallelse  
 

§12  

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  

  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  

  

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 

förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 

sammanträdesdagen.  

  

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 

kallelsen.  

  

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  

  

Om varken ordförande, förste eller andre vice ordförande kan kalla till 

sammanträde ska ordförandens uppgifter fullgöras av den som varit ledamot i 

nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänsteföringstid fullgörs 

ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  

  

Öppna sammanträden  
 

§13  

Nämnden får hålla öppna sammanträden. Nämnden bestämmer själv formerna för 

detta.  

  

Vid öppna sammanträden har endast ledamöter, ersättare samt de tjänstemän som 

biträder nämnden rätt att yttra sig.  

  

Inkallande av ersättare  
 

§14  

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde ska själv ansvara för att den ersättare som står i tur att tjänstgöra 

kallas.   



 

 

Ersättarnas tjänstgöring  
 

§15  

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 

delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten 

tjänstgöra i ledamotens ställe.  

  

Om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av respektive 

kommunfullmäktige bestämda ordningen.  

  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  

  

En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En 

ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att 

träda in i stället för en ersättare från ett annat parti.  

  

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter 

tjänstgöra sedan ärendet handlagts.  

  

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter 

tjänstgöra om ersättare från annat parti trätt in.  

  

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte 

tjänstgör.  

  

Yrkanden  
 

§16  

För att yrkanden lättare ska hanteras på lämpligt sätt bör längre yrkanden lämnas 

in skriftligt. Ordföranden har rätt att begära att yrkanden lämnas skriftligt.  

  

Justering och anslag av protokoll  
 

§17  

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. En 

sådan paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Nämndens 

protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla. Nämndens 

sekretariat har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll har anslagits på 

de olika anslagstavlorna.  

  

Reservation  
 

§18  

En ledamot har rätt att reservera sig. Reservationen ska anmälas innan 

sammanträdet avslutats. Om en ledamot vill motivera reservationen kan ledamoten 

göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till nämndens sekreterare före den 

tidpunkt som fastställts för justering av protokollet.  

  

  



 

 

Ordföranden  
 

§19  

Det åligger nämndens ordförande att  

 - med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling samt ta 

initiativ i dessa frågor - främja samverkan med övriga nämnder - representera 

nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter och företag, konferenser och 

sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.  

  

Presidiet  
 

§20  

Ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden utgör nämndens 

presidium.  

  

Ersättare för ordföranden  
 

§21  

Om varken ordförande, förste vice eller andre vice ordförande kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde öppnar den sammanträdet som 

varit ledamot i nämnden under längst tid, för att välja tillfällig ordförande för mötet. 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av 

den äldste av dessa.  

  

Närvarorätt för utomstående  
 

§22  

Kommunstyrelsens ordförande i de samverkande kommunerna får närvara vid 

nämndens sammanträde. De får delta i överläggningar men inte i besluten. 

Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

 

Arbetsutskott  
 

§23  

Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott som består av 3 ledamöter och 3 

ersättare, vilka utses av nämnden.  

  

Nämnden väljer bland utskottets ledamöter ordförande, förste och andre vice 

ordförande.  

  

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 

närvarande.  

  

De ärenden som ska avgöras av nämnden i sin helhet bör beredas av 

arbetsutskottet.  När ärendet beretts bör utskottet lägga fram förslag till beslut.  

  

Utskottet beslutar i de frågor som nämnden delegerat till arbetsutskottet.  

  

Ej tjänstgörande ersättare har inte rätt att närvara vid arbetsutskottets möten.  

  

Arbetsformerna för utskott är i tillämpliga delar desamma som för nämnden.  

   



 

 

Delgivning  
 

§24  

Delgivning till nämnden sker med ordföranden, förste eller andre vice ordförande, 

förvaltningschefen och sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer.  

  

Undertecknande av handlingar  
 

§25  

Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutats av nämnden ska undertecknas 

av ordföranden, eller vid dennes förfall förste eller andre vice ordförande, och 

kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.  

  

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.  

 



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2019-09-04 
 

20 (31) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

LKS § 133 Dnr 2018-000244  

Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente har reviderats tidigare under 2018 och 
senast av kommunfullmäktige 2019-04-17. Reglementet behöver nu revideras 
ytterligare då vissa verksamhetsområden saknas: ”hyresavtal med externa 
fastighetsägare” samt ”uthyrning av kommunens fastigheter" 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-16 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-27, § 116 
Förslag till reviderat reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa 
samhällsbyggnadsnämndens reviderade reglemente att börja gälla då fullmäktiges 
protokoll justerats, och att tidigare reglemente samtidigt upphör att gälla.  

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 



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

 

Tjänsteskrivelse Sid 1/1 

Datum 

2019-07-16 

Dnr 

LKS 2018-000244 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 0523-61 31 02 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente har reviderats tidigare under 2018 och 
senast av kommunfullmäktige 2019-04-17. Reglementet behöver nu revideras 
ytterligare då vissa verksamhetsområden saknas: ”hyresavtal med externa 
fastighetsägare” samt ”uthyrning av kommunens fastigheter”.   
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa 
samhällsbyggnadsnämndens reviderade reglemente att börja gälla då fullmäktiges 
protokoll justerats, och att tidigare reglemente samtidigt upphör att gälla.    

 

Ärendet 

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente har reviderats tidigare under 2018 och 
senast av kommunfullmäktige 2019-04-17. Behov föreligger för ytterligare en 
revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente som behöver kompletteras 
med verksamhetsområdena ”hyresavtal med externa fastighetsägare” samt 
”uthyrning av kommunens fastigheter”.  

 

Förvaltningens synpunkter 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-27 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med reviderat reglemente. Kommunstyrelseförvaltningen anser 
att de föreslagna kompletteringarna är högst relevanta och har i övrigt inga 
synpunkter. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilagor 

Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 
Förslag till reviderat reglemente 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadsnämnden 



 

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12  registrator@lysekil.se | www.lysekil.se 
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Samhällsbyggnadsnämnden reglemente 
 
Reviderat reglemente träder i kraft den xx september 2019.  
 

Inledning  

Utöver de av kommunfullmäktige antagna gemensamma bestämmelserna för 
kommunstyrelsen och nämnder i Lysekils kommun, gäller detta reglemente för 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 

§ 1 Verksamhetsområde  

Nämnden ska inom kommunen svara för:  

 Planläggning av mark och vatten, inklusive antagande av detaljplaner PBL 5 kap 27 
§och områdesbestämmelser, med undantag för översiktsplanering 

 Bygglov, tillståndsgivning och tillsyn enligt Plan- och Bygglagen  

 Exploateringsverksamhet, inklusive köp och försäljning av detaljplanelagdmark för 
bostäder, industrier och övriga exploateringsobjekt. Upprättande, godkännande och 
genomförande av exploateringsavtal. 

 Försäljning av mark genom markanvisning. Ansvara för hela processen så som 
tävling/urval, upprättande och godkännande av erforderliga avtal för 
markanvisningens genomförande 

 Ansöka om och företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar där kommunen är 
sakägare  

 Bevakning av det allmännas intresse enligt fastighetsbildnings-, anläggnings- och 
ledningsrättslagarna 

 Försäljning av detaljplanelagd bostad- och industrimark  

 Förvaltning av mark och byggnader inom kommunens fastighetsinnehav  

 Adressättning av gator och allmänna platser  

 Naturvårdsfrågor som inte innebär myndighetsutövning såsom strandstädning och 
skötsel av vandringsleder 

 Utbyggnad, upprustning, drift och underhåll av kommunala gator, vägar, gång- och 
cykelvägar, torg, parker och grönområden, lek- och badplatser samt hamnar och kajer  

 Yttranden som avses i ordningslagen 3 kap 2 § rörande upplåtelse av offentlig plats  

 Väghållning på de platser som kommunen har att svara för och för allmänna vägar 
enligt Trafikverkets förordnande 

 Väg- eller gatuhållning enligt vägmärkesförordningen 

 Gaturenhållning och skyltning (lag 1998:814)  

 Avfallsfrågor enligt 15 kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som utövas 
av miljönämnden. 

 P-tillstånd, parkeringsövervakning och fordonsflyttning  

 Trafiksäkerhetsarbete 

 GIS - förvaltning och utveckling av kommunens geografiska informationssystem 

 Färdtjänst, riksfärdtjänst och seniorkort  
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 Kommunensfordon samt leasing av bilar  

 Kommunens måltidsverksamhet 

 Kommunens lokalvårdsverksamhet  

 Kommungemensam posthantering  

 Bostadsanpassningsbidrag  

 Kontaktcenter  

 IT-verksamhet, i enlighet ned avtal om gemensam IT-funktion  

 Hyresavtal med externa fastighetsägare 

 Uthyrning av kommunens fastigheter” 

 

Nämnden är kommunens trafiknämnd enligt lag om nämnd för vissa trafikfrågor. 

 

§ 2 Nämndens sammansättning  

Samhällsbyggnadsnämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige 
bestämmer. 



 
 
 Sammanträdesprotokoll 
 
          Samhällsbyggnadsnämnd 2019-06-27 29 (38) 
  

 
Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande: 
 

 

§ 116 
 
Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden  
Dnr: SBN-A-12 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-17 om reglemente församhällsbyggnadsnämnden 
som skulle gälla från 2019-01-01. Reglementet har reviderats 2019-02-07 och nu behövs 
reglementet revideras ytterligare då vissa verksamhetsområden saknas: 
 
• Hyresavtal med externa fastighetsägare  
• Uthyrning av kommunens fastigheter  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-13 
Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
reviderat reglemente.  
 
Beslutet skickas till   
 
Kommunstyrelsen  
Samhällsbyggnadsnämndens samtliga ledamöter och ersättare 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
  



Tjänsteskrivelse  

  

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

 Datum Dnr 
 2019-06-13 A 2018–12 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Wising, 0523 – 61 33 83 
linda.wising@lysekil.se 

 

Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-17 om reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden som skulle gälla från 2019-01-01. Reglementet har 
reviderats 2019-02-07 och nu behövs reglementet revideras ytterligare då vissa 
verksamhetsområden saknas.  

 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
reviderat reglemente.  
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente har reviderats med några punkter som 
samhällsbyggnadsnämnden inom kommunen ska svara för.  

• Hyresavtal med externa fastighetsägare 
• Uthyrning av kommunens fastigheter 

 
 
 
 
Per Garenius Linda Wising 
Förvaltningschef Handläggare 

 
Bilaga 
Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämndens samtliga ledamöter och ersättare 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 

http://www.lysekil.se/


 

  Kommunstyrelsen
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2019-09-04 
 

19 (31) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

LKS § 132 Dnr 2018-000639  

Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete 
Sammanfattning 
I kommunfullmäktiges budget för 2019 finns utvecklingsområdet Vi tar ansvar för 
miljön. Till utvecklingsmålet har kommunstyrelsen i sin budget för 2019 formulerat 
en strategi som handlar om att ta fram riktlinjer för hur Lysekils kommun ska arbeta 
med miljöfrågorna i den egna organisationen i syfte att skapa struktur och ge 
vägledning till verksamheterna i miljöarbetet.  

Med utgångspunkt i utvecklingsmål och strategier har förvaltningen tagit fram 
förslag till Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete.      

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Riktlinjer för ett 
strukturerat miljöarbete. Riktlinjerna gäller även för de av kommunen helägda 
bolagen.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 



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

 

Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 

2019-08-22 

Dnr 

LKS 2018-000639 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Leif Schöndell, 0523-61 31 01 
Leif.schondell@lysekil.se 
 
 

Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete 

Sammanfattning 

I kommunfullmäktiges budget för 2019 finns utvecklingsområdet Vi tar ansvar för 
miljön. Till utvecklingsmålet har kommunstyrelsen i sin budget för 2019 formulerat 
en strategi som handlar om att ta fram riktlinjer för hur Lysekils kommun ska 
arbeta med miljöfrågorna i den egna organisationen i syfte att skapa struktur och ge 
vägledning till verksamheterna i miljöarbetet.  

Med utgångspunkt i utvecklingsmål och strategier har förvaltningen tagit fram 
förslag till Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Riktlinjer för ett 
strukturerat miljöarbete. Riktlinjerna gäller även för de av kommunen helägda 
bolagen.      

Ärendet 

I kommunfullmäktiges budget för 2019 finns under utvecklingsområdet ”Vi tar 
ansvar för miljön” finns följande utvecklingsmål: 

1. Lysekils kommun ska konsumera hållbart. 

2. Lysekils kommun planerar för ett hållbart samhälle. 

Till utvecklingsmålen har kommunstyrelsen i sin budget för 2019 formulerat 
följande strategier till utvecklingsmålen: 

 Ta fram riktlinjer för hur Lysekils kommun ska arbeta med miljöfrågorna i 
den egna organisationen. Skapa struktur och ge vägledning till 
verksamheterna i miljöarbetet samt den övergripande inriktningen Hållbar 
konsumtion. 

 Den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling ska vara tydligt belyst i 
all fysisk planering i Lysekils kommun. 

Med utgångspunkt i utvecklingsmål och strategier har förvaltningen tagit fram 
förslag till Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete.  

Förvaltningens synpunkter  

Syftet med riktlinjerna är att ge vägledning i och struktur för hur Lysekils kommun 
ska arbeta med miljöfrågorna i den egna organisationen. De beskriver översiktligt 
vilka globala, nationella, regionala och lokala styrdokument som finns. Lokalt i 
Lysekils kommun handlar det om visionen Lysekil 2030, kommunfullmäktiges 
utvecklingsområde ”Vi tar ansvar för miljön” och kommunens styrmodell. Vidare 
beskrivs ansvar och roller i miljöarbetet samt tre övergripande inriktningar för den 
kommunala organisationen miljöarbete: 
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 Hållbar konsumtion 

 Hållbar natur 

 Hållbar samhällsplanering 

Inom området Hållbar konsumtion anges sex prioriterade områden som täcker 
organisationens mest betydande miljöaspekter: 

 Upphandling 

 Effektiv och fossilbränslefri energianvändning 

 Ekologisk och klimatsmart mat 

 Avfallshantering 

 Transporter 

 Kemikalieanvändning 

Miljöarbetet ska planeras, genomföras och följas upp i den ordinarie verksamheten 
och i enlighet med kommunens styrmodell. Ansvaret för miljöarbetet följer alltså 
den ordinarie linjeorganisationen och det är här de konkreta åtgärderna planeras 
och genomförs. Kommunstyrelsen har en samordnade och stödjande roll gentemot 
verksamheterna och svarar för den kommunövergripande uppföljningen.  

Leif Schöndell 
Kommundirektör 
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Några viktiga begrepp 

Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är ett viktigt begrepp för kommunens långsiktiga planering. Social, 

ekonomisk och ekologisk hållbarhet är lika viktiga och ömsesidigt beroende av 

varandra. Begreppet ”Hållbar utveckling” formulerades 1987 av den så kallade 

Brundtlandkommissionen som på uppdrag av FN tagit fram rapporten ”Vår 

gemensamma framtid” i vilken man redogjorde för sambandet mellan ekonomisk 

utveckling och miljöförstöring. Här sägs att hållbar utveckling innebär "att 

utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov".  

 

Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och 

ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och 

människans hälsa till vad de "klarar av". 

 

Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser 

på lång sikt. 

 

Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle 

där grundläggande mänskliga behov uppfylls. 

Ekologisk hållbarhet 

Ekologisk hållbarhet betyder att samhället utvecklas i samstämmighet med naturen, 

och innebär för kommunens organisation att vi ska bedriva våra verksamheter på ett 

sätt som inte påverkar planeten och våra naturresurser på ett långsiktigt negativt sätt. 

Den ekologiska hållbarheten innefattar allt det som har med jordens ekosystem att 

göra. Detta innebär att hela kedjan; produktion, användning och avlägsnandet av varor 

och tjänster inte får kompromissa med ekosystemets bärförmåga, dvs. att naturen 

måste hinna återskapa uttagna resurser.  

Ekosystemtjänster 

Är tjänster från naturens ekosystem som bidrar till vårt välbefinnande. Det handlar om 

vanliga tjänster som att rena vatten, reglera klimat och pollinera växter. Vi människor 

får nyttan antingen direkt som när växter producerar syre, eller genom en insats, som 

när vi bedriver jordbruk som ger livsmedel 

Förnyelsebara resurser 

Förnyelsebara resurser är den typ av råvaruresurser som naturen återskapar inom 

överskådlig tid. Motsatsen är ändliga resurser som förvisso även de kommer att 

återskapas på nytt men det tar mycket lång tid, ofta miljontals år. Flödesresurser är 

resurser som flödar till och på jorden oberoende av nyttjandet, exempel på sådana är 

sol och vind. 

Försiktighetsprincipen 

Försiktighetsprincipen innebär att man ska undvika förändringar/åtgärder som man 

inte vet tillräckligt mycket om. En tillämpning kan vara att inte använda kemikalier 

eller produkter som man inte vet är ofarliga. Detta har att göra med att miljön är så 

komplex så att det kräver långt gående kunskaper för att man ska kunna vara säker. 

Man ska komma ihåg att de flesta av dagens miljöproblem var vi omedvetna om vid 

deras begynnelse.  
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Inledning och syfte 

 
I Lysekils kommun vill vi komma till rätta med miljöproblemen och inte lämna över 
dem till kommande generationer. Vi strävar efter att skapa ett hållbart samhälle ur 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. I praktiken innebär det att vi varken får 
överutnyttja naturresurser eller påverka miljön mer än den tål. 
 
Lysekils kommuns verksamheter och bolag har olika uppdrag och förutsättningar. 
Samtidigt är ansvaret för vår miljö, för klimatet och människors hälsa något vi har 
gemensamt. Riktlinjerna för ett strukturerat miljöarbete lyfter fram de viktigaste 
miljöfrågorna som vi har att arbeta med. En grundsten i vårt miljöarbete är strävan 
efter att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle. Det ska vara enkelt och lönsamt 
att göra hållbara val för alla som bor och verkar i kommunen samt för våra besökare. 
Det ska vara lätt att göra rätt, helt enkelt! 
 
För att nå vårt mål måste det ekologiska hållbarhetsperspektivet genomsyra både 
kommunens interna och utåtriktade arbete. Vi gör redan mycket som vi är stolta över – 
samtidigt har vi också mycket kvar att göra. Lysekils kommun ska vara en förebild som 
andra kommuner, företag, organisationer och privatpersoner kan lära sig av  
 
Vårt miljöarbete ska präglas av långsiktighet, helhetssyn och kreativitet. En tydlig 
inriktning och regelbunden uppföljning är viktiga redskap i vår strävan efter ständig 
förbättring och utveckling. 
 
Syftet med riktlinjerna är att de ska vara vägledande för miljöarbetet i kommunen. 
Riktlinjerna gäller för hela kommunens organisation, såväl nämnder som bolag. 
 
Lysekils kommun ska vara en hållbar och attraktiv kommun som prioriterar det lokala 
och förnyelsebara. Avsikten är att energin ska komma från fossiloberoende källor. 
Naturen och ekosystemtjänsterna i vår kommun ska värderas högt och Lysekils 
kommun ser ansvar och möjligheter i vårt förhållande till vår omvärld. 

Förutsättningar 

Styrdokument 

 
Världen: Den ekologiska hållbarheten är även en av dimensionerna i FN:s 17 globala 
utvecklingsmål. Agenda 2030 handlar bland annat om att bekämpa 
klimatförändringen, skydda, återställa och främja hållbart nyttjande av ekosystemen, 
hejda förlust av biologisk mångfald, säkerställa rent vatten och ha en hållbar 
konsumtion. Som kommun har vi en viktig roll i arbetet för att nå målen. Relevanta 
globala mål är därför kopplade till riktlinjerna, men det är viktigt att veta att alla mål är 
beroende och länkade till varandra. 
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Sverige: Sveriges riksdag har fastställt ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål 
med ett tjugotal etappmål för ekologisk hållbarhet som hela Sverige ska arbeta efter. 
Kommunerna är mycket viktiga i arbetet för att nå miljömålen. Genom att översätta 
nationella och regionala miljömål till lokala mål och åtgärder blir miljömålen redskap 
för den lokala politiken och att omsätta åtaganden till praktisk handling. Kommunerna 
har, med sitt ansvar för lokal utveckling och en god livsmiljö, stora möjligheter att styra 
utvecklingen i miljön genom fysisk planering av mark, vatten och bebyggd miljö. 
 

 
 
Västra Götaland: De regionala miljömålen består både av tidigare beslutade 
nationella miljökvalitetsmål med preciseringar och etappmål som antogs som regionala 
2013 (förutom Storslagen fjällmiljö som inte är aktuellt i länet), samt de nya regionala 
tilläggsmålen som beslutades i september 2015. De regionala miljömålen är levande, 
vilket innebär att de kommer att uppdateras med jämna mellanrum. 
 

 
 
Lysekils kommun: Visionen Lysekil 2030 utgår från att Lysekil ska ställa om till ett 
hållbart samhälle där det lokala och förnyelsebara ska vara förstahandsval. Vidare har 
kommunen i budgeten fem utvecklingsområden som bedöms vara viktiga och 
avgörande för att kommunen ska utvecklas i en positiv riktning. Utvecklingen ska vara 
långsiktigt hållbar både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Ett av utvecklingsområdena 
är ”Vi tar ansvar för miljön” där kommunfullmäktige i budgeten för 2020 beslutat 
enligt nedan: 

 

Vi tar ansvar för miljön 

 
Definition och motivering 

Vår unika natur är av avgörande betydelse för livskvaliteten och att vi är en attraktiv 
kommun. Det övergripande målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta. Kunskap och ett strukturerat miljöarbete skapar 
engagemang och ger förutsättningar för ett hållbart agerande i vardagen. Vi verkar för 
en hållbar konsumtion som inte bidrar till ökade miljö- och hälsoproblem lokalt eller 
globalt. 
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Inriktning 

FN antog 2015 Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling som omfattar 
alla tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den 
miljömässiga. Sverige har som ambition att vara ledande i genomförandet av de globala 
målen vilket förutsätter ett engagemang från alla samhällssektorer och Lysekils 
kommun vill ta sin del i det arbetet. 
 
I Sverige utgår arbetet med den miljömässiga delen av hållbar utveckling från 
Generationsmålet och de 16 nationella miljökvalitetsmålen. För Västra Götaland finns 
kompletterande regionala miljömål samt klimatstrategin ”Klimat 2030 Västra Götaland 
ställer om”. 
 
Genom ett aktivt och strukturerat miljöarbete som är väl spritt i organisationen bidrar 
Lysekils kommun till att de globala, nationella och regionala målen nås. Vi är drivande i 
miljöarbetet och involverar invånare, näringsliv och andra organisationer i arbetet som 
ska leda till ett gott liv för alla som bor och verkar i Lysekils kommun idag och i 
framtiden. 
 
Vi fokuserar på fyra utmaningar i miljöarbetet: 
 

 Hållbara perspektiv – kunskap och delaktighet ger grund för hållbara val vid 
konsumtion av varor och tjänster. 

 Hållbar samhällsplanering – vi bygger ett hållbart samhälle och skapar 
förutsättningar för en hälsosam livsmiljö. 

 Fossilbränslefritt och energieffektivt Lysekil – vi minimerar utsläppen av 
växthusgaser och optimerar resursanvändningen. 

 Hållbar natur – vi värnar våra naturmiljöer och den biologiska mångfalden. 
 
Utvecklingsmål 

 Lysekils kommun ska konsumera hållbart. 

 Lysekils kommun planerar för ett hållbart samhälle. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om vision, utvecklingsområden, inriktningar och 
utvecklingsmål. Kommunstyrelsen specificerar vilka strategier som ska väljas kopplat 
till utvecklingsmålen. De åtgärder som sedan krävs ansvarar 
kommunstyrelseförvaltningen och kommundirektörens ledningsgrupp för att 
genomföra. Utvecklingsmålen följs upp och rapporteras med ett antal indikatorer.  
 

Strukturerat miljöarbete utifrån kommunens styrmodell 

Miljöarbetet ska bedrivas inom ramen för den årliga planering och uppföljning som 
sker inom ramen för Lysekils kommuns styrmodell. Miljöaspekter ska ingå som en del i 
de verksamhetsplaner som förvaltningarna årligen utarbetar på varje nivå i 
organisationen. Allt arbete ska utgå från vision och värdegrund, utvecklingsmål och 
uppdrag samt de styrdokument som definierar verksamhetens grunduppdrag.  
 
Detta innebär att varje verksamhet löpande ska arbeta systematiskt och strukturerat 
med att:  
 

 Analysera förutsättningar och ta fram underlag för miljöarbetet. 

 Planera verksamhet/insatser för miljöarbetet. 

 Säkerställa genomförande genom operativt arbete i verksamheterna. 

 Följa upp och analysera mätetal, genomförande och förbättringsarbete. 
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Kommunens styrmodell bygger på dialog vilket är en framgångsfaktor för miljöarbetet 
som ska genomsyras av ansvarstagande, kunskap och delaktighet. För att miljöarbetet 
ska bli effektivt krävs att ledningen i organisationen är aktiv. 
 

 
 
 

Ansvar och roller i miljöarbetet 

I Lysekils kommun ska alla verksamheter arbeta för ett ekologiskt hållbart samhälle. 
Förtroendevalda och alla medarbetare i kommunen ska vara goda förebilder genom att 
ta sitt ansvar för nuvarande och kommande generationer. Vi har alla ansvar för en 
hållbar framtid. Varje verksamhet inom kommunen ska därför bedriva ett strukturerat 
miljöarbete enligt dessa riktlinjer.  
 
Kommunstyrelsen har ansvaret för övergripande strategiska miljöfrågor i Lysekils 
kommun. Kommunstyrelseförvaltningen och avdelningen för Hållbar utveckling utgör 
en stödfunktion i arbetet till såväl kommunledning som de olika verksamheterna. 
 
Uppföljning och redovisning av kommunens övergripande utvecklingsmål är en viktig 
del av uppdraget, liksom omvärldsbevakning och analys av nuläget. Vidare ingår 
samordning av kommunövergripande processer och projekt samt nätverk för 
kontaktpersoner. Alla kommunala förvaltningar och bolag ska utse en kontaktperson 
för miljöarbetet för att säkerställa samverkan och informationsöverföring. 
 
Lysekils kommun ska arbeta aktivt med utveckling av samverkan mellan förvaltningar 
och verksamheter för ett mer kvalitativt och samordnat miljöarbete. Det kan medföra 
en ökad resurseffektivitet genom att verksamheterna får en ökad kännedom om 
varandras kunskap, kompetens och verksamhet.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän svarar för tillsyn och prövning enligt miljöbalken i 
de tre kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Nämnden har en viktig roll i att 
delta med sin kompetens i respektive kommuns arbete med bland annat strategiska 
styrdokument och i samhällsplaneringen.  
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Inriktning av miljöarbetet 

Hållbar konsumtion 

En stor del av dagens miljöproblem hänger samman med vår konsumtion av varor och 
tjänster. Vi använder för mycket av jordens resurser och i många fall använder vi inte 
resurserna på det mest effektiva sättet. För att vår konsumtions negativa klimat- och 
miljöpåverkan ska minska måste vi förändra hur och vad vi konsumerar.  
 
Lysekils kommun är en stor organisation vars egen konsumtion av varor och tjänster 
har en stor påverkan på miljön och klimatet. Kommunen kan också vara en förebild för 
dem vi möter i vår verksamhet. Genom att kommunicera vårt miljöarbete och goda 
exempel vill vi bidra till ett ökat engagemang hos Lysekilsborna.  
 
Sex områden är prioriterade för att nå en mer hållbar konsumtion i kommunens 
verksamheter: 
 

Upphandling 

Offentlig upphandling står för omkring en femtedel av Sveriges totala BNP. Med sin 
köpkraft har därmed kommuner, landsting och regioner en verklig möjlighet att 
påverka i hållbar riktning. Kommunen ska verka för en långsiktig hållbar utveckling 
genom att upphandla varor och tjänster som bidrar till en god livsmiljö och har en 
begränsad påverkan på klimatet med minsta möjliga miljöpåverkan. Detta innebär att 
kommunen köper varor och tjänster utan att orsaka ökade miljöproblem. 
Upphandlingen ska ske med stöd av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. 
Resultatet ska följas upp årligen. Kommunstyrelseförvaltningen samordnar arbetet 
med att säkerhetsställa hållbara upphandlingar. 
 

Effektiv och fossilbränslefri energianvändning  

Klimatpåverkan kan i många fall minska med hjälp av energieffektivisering av 
befintliga byggnader och att vid nybyggnation välja energieffektiva lösningar. Vid 
nybyggnation ska kommunen sträva efter så kallade nära-noll-hus i enlighet med EU-
direktiv och plan- och byggförordningen (PBF).  
 
I kommunens lokaler ska fossila bränslen fasas ut och förnybara energilösningar 
användas i så hög utsträckning som möjligt. Kommunen ska vara en föregångare i att 
använda pröva ny och innovativ teknik. 
 

Ekologisk och klimatsmart mat 

Måltider som serveras inom kommunens verksamheter ska så långt som möjligt vara 
ekologiska och klimatsmarta. Lysekils kommun strävar också efter en ökad andel 
vegetabiliska livsmedel samt att säsongsanpassa måltiderna. Vidare ska matsvinnet 
minimeras i alla verksamheter. Vid inköp av livsmedel ska hänsyn tas till 
produktionsvillkor, minskade transporter, förbättrad avfallshantering och minskad 
energianvändning. I enlighet med regeringens Livsmedelsstrategi ska ambitionen för 
offentlig sektor vara att 60% av livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade 
ekologiska produkter år 2030.  
 
Kaffe och te som erbjuds i kommunens verksamheter ska vara rättvisemärkt och 
KRAV-märkt eller motsvarande. Mjölk ska vara ekologisk. Frukt ska om möjligt vara 
ekologisk eller säsongsanpassad. Kött ska vara producerat enligt svenska 
djurskyddskrav. 
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Avfallshantering  

Grundkraven för sortering av avfall inom varje verksamhet i kommunen är: Matavfall, 
papper/tidningar, wellpapp/kartong, pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar, 
batterier samt farligt avfall. Kravet gäller alla arbetsplatser i koncernen Lysekils 
kommun som verkar i lokaler som ägs eller hyrs av kommunen. Kommunens olika 
boenden är undantagna på grund av den personliga integriteten.  
 

Transporter 

Vid resor i tjänsten ska allmänna kommunikationsmedel som buss eller tåg väljas i 
första hand. Flygresor kan användas i undantagsfall när tidsvinsten blir betydande. 
Kommunens fordonspark ska bestå av bilar med låg miljöpåverkan, år 2030 ska 
kommunen i enlighet med det nationella målet ha en fossiloberoende fordonsflotta. Vid 
sammankomster som kräver resor ska digitala mötesalternativ alltid övervägas som ett 
alternativ.  
 

Kemikalieanvändning 

I vår vardag finns tusentals olika kemikalier – i kläder, mat, leksaker, möbler och 
hygienprodukter. Kemikalier underlättar vår vardag men vissa av dessa är miljögifter 
som kan orsaka cancer, skada vår arvsmassa, minska våra möjligheter att få barn eller 
påverka våra hormonsystem. Därför ska Lysekils kommun arbeta för att skapa giftfria 
miljöer och en plan för att minska användningen av skadliga ämnen ska tas fram. 
 
Barn är särskilt känsliga eftersom de växer och utvecklas. Därför ska den miljö där 
barnen vistas, som förskolor, skolor och idrottsplatser, prioriteras. Vi skapar giftfria 
miljöer genom att ställa krav på det vi köper in och byter ut leksaker, kläder, möbler, 
byggmaterial och andra produkter som innehåller farliga ämnen. 
 

Hållbar natur 

Våra unika naturresurser är av avgörande betydelse för livskvaliteten och att Lysekil är 
en attraktiv kommun. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande 
ekosystem eftersom deras funktion och processer bygger på att det sker ett samspel 
mellan olika arter som alla har olika roller. Naturen har även ett stort värde för vår 
fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande. 
 
Vi ska ha god kunskap om kommunens värdefulla naturmiljöer och ta hänsyn till dem 
vid planering och exploatering. Vi ska sköta och förvalta kommunens naturresurser på 
ett sätt som gynnar den biologiska mångfalden och ökar dess resiliens. Vi ska också ha 
god kunskap om kommunens marina miljöer och verka för en god marin livsmiljö.  
 

Hållbar samhällsplanering 

Genom den fysiska planeringen och hur vi exploaterar ska vi bidra till långsiktig hållbar 
användning av mark och vatten. Genom att integrera miljö- och naturhänsyn i 
planeringen ska vi bidra till ett gott miljötillstånd och en hälsosam livsmiljö som är 
förutsättningen för en attraktiv kommun. Ekosystemtjänster samt grön och blå 
infrastruktur ska värnas i den fysiska planeringen som vi också måste anpassa till 
framtidens klimat- och väderfenomen.  
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LKS § 131 Dnr 2018-000018  

Utbetalning och redovisning av partistöd 2018 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014 om regler för kommunalt partistöd i Lysekils 
kommun. Partistöd ska ges till politiska partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Reglerna innebär att alla mottagare av partistöd ska årligen 
lämna en skriftlig redovisning (KL 4 kap. 31 §).  

Redovisningskravet syftar till att genom ökad öppenhet ge allmänhet och medierna 
möjlighet att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras 
redovisning.  

Redovisningen avser perioden 1 januari till den 31 december 2018 och samtliga 
partier har lämnat in redovisningen till kommunstyrelseförvaltningen.    

Beslutsunderlag 
Redovisningar från samtliga partier 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningar av 
partistöd för år 2018.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 

2019-08-13 

Dnr 

LKS 2018-000018 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Mari-Louise Dunert, 0523-61 31 04 
mari-louise.dunert@lysekil.se 
 
 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2014 om regler för kommunalt partistöd i Lysekils 
kommun. Partistöd ska ges till politiska partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Reglerna innebär att alla mottagare av partistöd ska årligen 
lämna en skriftlig redovisning (KL 4 kap. 31 §).  

Redovisningskravet syftar till att genom ökad öppenhet ge allmänhet och medierna 
möjlighet att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras 
redovisning.  

Redovisningen avser perioden 1 januari till den 31 december 2018 och samtliga 
partier har lämnat in redovisningen till kommunstyrelseförvaltningen.    

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningar av 
partistöd för år 2018.      

Ärendet 

Enligt kommunallagen (KL) 4 kap. 29 § får kommuner och landsting ge ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin. 

Kommunfullmäktige beslutade 2014 om regler för kommunalt partistöd i Lysekils 
kommun. Partistöd ska ges till politiska partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Reglerna innebär att alla mottagare av partistöd ska årligen 
lämna en skriftlig redovisning (KL 4 kap. 31 §).  

Redovisningen avser perioden 1 januari till den 31 december 2018 och samtliga 
partier har lämnat in redovisningen till kommunstyrelseförvaltningen. 

Förvaltningens synpunkter  

Redovisningen av partistödet ska innehålla på vilket sätt stödet har använts för att 
stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin och att 
redovisningen underställts en särskild granskare. Granskarens rapport över 
granskningen ska bifogas redovisningen. 

Redovisningskravet syftar till att genom ökad öppenhet ge allmänhet och medierna 
möjlighet att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras 
redovisning. 

Förvaltningen noterar vid genomgång av redovisningarna att vänsterpartiets 
redogörelse om erhållet partistöd är felaktig, den faktiska utbetalda summan är 
30 674 kr enligt beslut från kommunfullmäktige 2018-02-15, § 14.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår efter granskning att samtliga partiers 
redovisningar godkänns. 
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Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare 

 

Bilagor 

Redovisningar från samtliga partier 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelseförvaltningen 
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LKS § 134 Dnr 2019-000189  

Taxa för tobaktillsyn 

Sammanfattning 
Den 1 juli 2019 träde Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft. Den 
nya tobakslagen innebär förändringar i kommunernas arbete gällande tillsyn av 
tobak och liknande produkter samt tillsyn av rökfria områden. Dessa förändringar 
innebär att miljönämnden behöver utöka och förändra den nuvarande taxan utefter 
de nya bestämmelserna.  

De som säljer tobaksprodukter ska, från och med 1 juli 2019, ansöka om tillstånd för 
försäljning av tobaksvaror till kommunen. Dessa tillståndsförfarande efterliknar 
tillståndsprocessen gällande serveringstillstånd. 

Kommunens verksamhet gällande Lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter ska vara självfinansierade. Kommunen får ta ut avgifter för sin tillsyn av 
den som bedriver tillståndspliktig försäljning eller av den som bedriver handel med 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.     

Beslutsunderlag 
Protokoll från miljönämnden i mellersta Bohuslän 2019-04-17, § 37  
Tjänsteskrivelse från miljöenheten  
Förslag till ny taxa (2018.2088) tobak och liknande produkter inom SML-
kommunerna 

Jäv 
Monica Andersson (C), anmäler jäv. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa enligt ”Lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter”;  

1. att avgiften för en stadigvarande tillståndsansökan motsvarar 7 timmar 
enligt beslutad timtaxa. 

2. att avgiften för en tillfällig tillståndsansökan motsvarar 5 timmar enligt 
beslutad timtaxa. 

3. att avgiften för betydande förändring av tillståndsansökan motsvarar 5 
timmar enligt beslutad timtaxa. 

4. att avgiften för övriga förändringar av tillståndsansökan motsvarar 1 timme 
enligt beslutad timtaxa. 

5. att årsavgiften för tillsyn av tobaksförsäljare motsvarar 6 timmars 
handläggning. 

6. att årsavgiften för tillsyn av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
motsvarar 2 timmars handläggning. 

Beslutspunkt 1–4 har fattats med stöd av 8 kapitlet 1 § Lag (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter. Beslutspunkt 5 och 6 har fattats med stöd av 8 kapitlet 2 § 
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Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt lokala taxor inom Lysekil, 
Munkedal, Sotenäs kommuner.      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Datum 

2019-08-08 

Dnr 

LKS 2019-000189 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Mari-Louise Dunert, 0523-61 31 04 
mari-louise.dunert@lysekil.se 
 
 

Taxa för tobakstillsyn 

Sammanfattning 

Den 1 juli 2019 träde Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft. 
Den nya tobakslagen innebär förändringar i kommunernas arbete gällande tillsyn 
av tobak och liknande produkter samt tillsyn av rökfria områden. Dessa 
förändringar innebär att miljönämnden behöver utöka och förändra den nuvarande 
taxan utefter de nya bestämmelserna.  

De som säljer tobaksprodukter ska, från och med 1 juli 2019, ansöka om tillstånd 
för försäljning av tobaksvaror till kommunen. Dessa tillståndsförfarande efterliknar 
tillståndsprocessen gällande serveringstillstånd. 

Kommunens verksamhet gällande Lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter ska vara självfinansierade. Kommunen får ta ut avgifter för sin tillsyn av 
den som bedriver tillståndspliktig försäljning eller av den som bedriver handel med 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa enligt ”Lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter”;  

1. att avgiften för en stadigvarande tillståndsansökan motsvarar 7 timmar 
enligt beslutad timtaxa. 

2. att avgiften för en tillfällig tillståndsansökan motsvarar 5 timmar enligt 
beslutad timtaxa. 

3. att avgiften för betydande förändring av tillståndsansökan motsvarar 5 
timmar enligt beslutad timtaxa. 

4. att avgiften för övriga förändringar av tillståndsansökan motsvarar 1 timme 
enligt beslutad timtaxa. 

5. att årsavgiften för tillsyn av tobaksförsäljare motsvarar 6 timmars 
handläggning. 

6. att årsavgiften för tillsyn av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
motsvarar 2 timmars handläggning. 

Beslutspunkt 1–4 har fattats med stöd av 8 kapitlet 1 § Lag (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter. Beslutspunkt 5 och 6 har fattats med stöd av 8 kapitlet 2 § 
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt lokala taxor inom Lysekil, 
Munkedal, Sotenäs kommuner.      

Ärendet 

Den 1 juli 2019 träde Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft. 
Den nya tobakslagen innebär förändringar i kommunernas arbete gällande tillsyn 
av tobak och liknande produkter samt tillsyn av rökfria områden. Dessa 
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förändringar innebär att miljönämnden behöver utöka och förändra den nuvarande 
taxan utefter de nya bestämmelserna. 

De som säljer tobaksprodukter ska, från och med 1 juli 2019, ansöka om tillstånd 
för försäljning av tobaksvaror till kommunen. Dessa tillståndsförfarande efterliknar 
tillståndsprocessen gällande serveringstillstånd. För tillståndsansökningar ska 
remisser och yttranden inhämtas från Polismyndigheten, Skattemyndigheten, 
Kronofogden och i vissa fall Tullverket. Remisshandlingar ska skickas ut, bevakas 
och remissyttranden ska inarbetas i beslutsunderlaget. Försäljningsstället ska 
besökas och tid för inkomna handlingar som exempelvis egenkontrollprogram ska 
kontrolleras. Den totala handläggningstiden för ett serveringstillstånd är normalt 
2–3 månader. En liknande mängd tid kan komma att krävas för en 
tillståndsansökan.  

De som säljer elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska fortsättningsvis 
anmäla försäljning av dessa produkter till kommunen. 

 

Förvaltningens synpunkter  

Det är miljönämnden i mellersta Bohuslän som bedriver tillsynen. Utöver 
tillsynsbesöket, inkluderas exempelvis kontakter med andra myndigheter, 
planering av inspektionsverksamheten, rapportskrivning och kommunicering, 
utarbetande av beslutsunderlag för eventuella brister hos försäljaren. 

Kommunens verksamhet gällande Lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter ska vara självfinansierade. Kommunen får ta ut avgifter för sin tillsyn av 
den som bedriver tillståndspliktig försäljning eller av den som bedriver handel med 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Förvaltningen har tagit del av miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut och har 
inget ett erinra i ärendet.  

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare 

 

Bilagor 

Protokoll från miljönämnden i mellersta Bohuslän 2019-04-17, § 37  
Tjänsteskrivelse från miljöenheten  
Förslag till ny taxa (2018.2088) tobak och liknande produkter inom SML-

kommunerna 

Beslutet skickas till  

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Munkedals kommun 
Sotenäs kommun 
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Bilaga 1.  

 

Taxa enligt Lag (2018:2088) tobak och liknande produkter 

inom SML-kommunerna 
 

Inledande bestämmelser 
1 § Avgift enligt denna taxa erlägges för Miljönämnden i mellersta Bohusläns 

verksamhet gällande prövning och tillsyn enligt Lag (2018:2088) om tobak och 

liknande produkter.  

  

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd 

gällande tobaksförsäljning inom detaljhandel och/eller partihandel 

2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn 

 

Avgift vid prövning 
3 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd gällande tobaksförsäljning inom 

detaljhandel och/eller partihandel ska betalas i form av timavgift.  

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.   

 

4 § Avgift för stadigvarande tillståndsansökan uttas motsvarande 7 timmar 

handläggningstid enligt beslutad timtaxa. 

Avgift för tillfällig tillståndsansökan uttas motsvarande 5 timmar handläggningstid 

enligt beslutad timtaxa. 

Avgift för betydande förändring av tillståndsansökan uttas motsvarande 5 timmar 

handläggningstid enligt beslutad timtaxa. 

Avgift för övriga förändringar av tillståndsansökan uttas motsvarande 1 timmes 

handläggningstid enligt beslutad timtaxa. 

 

5 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en ansökan som 

har återkallats innan handläggningen har påbörjats.  

  

6 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. 

 

Avgift för tillsyn 
7 § Avgift för regelbunden tillsyn över den som bedriver tillståndspliktig försäljning 

och av den som bedriver anmälningspliktig försäljning enligt Lag (2018:2088) om tobak 

och liknande produkter, ska betalas i form av årlig tillsynsavgift.  

 

8 § Årlig tillsynsavgift uttas av tobaksförsäljare motsvarande 6 timmar per år. 

För tillsynsbesök utöver det som ingår i den årliga tillsynsavgiften debiteras timavgift 

enligt beslutad timtaxa. 

Den årliga tillsynsavgiften debiteras i förskott och avser kalenderår. Timavgift debiteras 

i efterhand efter utfört tillsynsbesök.  
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8 § Årlig tillsynsavgift uttas av försäljare av elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare motsvarande 2 timmar per år. 

För tillsynsbesök utöver det som ingår i den årliga tillsynsavgiften debiteras timavgift 

enligt beslutad timtaxa. 

Den årliga tillsynsavgiften debiteras i förskott och avser kalenderår. Timavgift debiteras 

i efterhand efter utfört tillsynsbesök.  

 

Timtaxa 
9 § Vid tillämpning av denna taxa motsvaras timavgiften av beslutad gällande timtaxa i 

kronor per hel timme handläggningstid.  

 

10 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagt handläggningstid avses 

med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har 

använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 

myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 

övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halvtimme 

nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en 

halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra 

kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19:00 och 07:00, lördagar, söndagar, 

julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton, och helgdagar tas 

avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  

 

11 § Miljönämnden i mellersta Bohuslän får besluta om justeringar i taxan som 

föranleds av ändringar i lagstiftningen. Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt Lag (2018:2088) om tobak 

och liknande produkter överklagas.  

 

12 § Miljönämnden i mellersta Bohuslän får för varje kalenderår (avgiftsår) från och 

med 2015-01-01 besluta att höja timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv 

senaste månadernas förändring av Arbetskonstandsindex (AKI, tjänstemän, näringsgren 

SNI 2007:M), räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för 

indexuppräkning är oktober månad föregående år.  

 

Avgiftsskyldig 
13 § Avgiftsskyldig är den som ansöker om tillstånd gällande tobaksförsäljning inom 

detaljhandel och/eller partihandel enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande 

produkter.  

 

14 § Avgiftsskyldig är den som bedriver tillståndspliktig detaljhandel och/eller 

partihandel enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 

 

15 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt Lag 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter. 
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Nedsättning av avgift 
16 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagt handläggningstid och övriga omständigheter får Miljönämnden 

i mellersta Bohuslän sätta ned eller efterskänka avgift enligt denna taxa.  

 

Avgiftens erläggande m.m.  
17 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sotenäs kommun, Miljönämnden i 

mellersta Bohuslän. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i 

räkning.  

 

Denna taxa träder ikraft den 2019-07-01.  
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Kommunfullmäktige  

 

 

 

Förslag till ny tobakstaxa i Sotenäs-, Munkedal- och Lysekils 

kommuner 

 

Sammanfattning 
Den 1 juli 2019 träder Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft. Den 

nya tobakslagen innebär förändringar i kommunernas arbete gällande tillsyn av tobak 

och liknande produkter samt tillsyn av rökfria områden. Dessa förändringar innebär att 

miljönämnden behöver utöka och förändra den nuvarande taxan utefter de nya 

bestämmelserna.  

 

Beskrivning av ärendet 
Den nya tobakslagen innebär delvis en ändring och utökning av kommunens 

tillsynsansvar. Tillsynsansvaret ändras från att ha avsett bestämmelser om 

anmälningsplikt till att avse bestämmelser om tillståndsplikt för handel av tobaksvaror. 

Tillståndsplikten gäller både detalj- och partihandlare, vilket tidigare endast omfattat 

tillsyn av detaljhandel.  

 

Den nuvarande taxan omfattas av en årsavgift som motsvarar två handläggningstimmar 

per år, 2020 kronor per år. I årsavgiften inkluderas tiden för handläggning av anmälan 

samt tillsynsbesök. Vid anmälan kontrolleras att verksamheten har en fullgod 

egenkontroll. Vid tillsynen kontrolleras bland annat marknadsföring, egenkontrollen 

samt märkning av tobaksvaror.  

 

De som säljer tobaksprodukter ska, från och med 1 juli 2019, ansöka om tillstånd för 

försäljning av tobaksvaror till kommunen. Dessa tillståndsförfarande efterliknar 

tillståndsprocessen gällande serveringstillstånd. För tillståndsansökningar ska remisser 

och yttranden inhämtas från Polismyndigheten, Skattemyndigheten, Kronofogden och i 

vissa fall Tullverket. Remisshandlingar ska skickas ut, bevakas och remissyttranden ska 

inarbetas i beslutsunderlaget. Försäljningsstället ska besökas och tid för inkomna 

handlingar som exempelvis egenkontrollprogram ska kontrolleras. Den totala 

handläggningstiden för ett serveringstillstånd är normalt 2–3 månader. En liknande 

mängd tid kan komma att krävas för en tillståndsansökan.  

 

De som säljer elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska fortsättningsvis 

anmäla försäljning av dessa produkter till kommunen.  

 

Miljönämnden bedriver tillsyn som utöver själva tillsynen, inkluderar exempelvis 

kontakter med andra myndigheter, planering av inspektionsverksamheten, efterarbete 

med rapportskrivning och kommunicering, utarbetande av beslutsunderlag för 

eventuella brister hos försäljaren.  
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Kommunens verksamhet gällande Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

ska vara självfinansierade. Kommunen får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som 

bedriver tillståndspliktig försäljning eller av den som bedriver handel med elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare.  

 

Förslag till beslut 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 

1. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils 

kommun taxa enligt ”Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter” att 

avgiften för en stadigvarande tillståndsansökan motsvarar 7 timmar enligt 

beslutad timtaxa.  

 

2. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils 

kommun taxa enligt ”Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter” att 

avgiften för en tillfällig tillståndsansökan motsvarar 5 timmar enligt beslutad 

timtaxa.  

 

3. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils 

kommun taxa enligt ”Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter” att 

avgiften för betydande förändring av tillståndsansökan motsvarar 5 timmar 

enligt beslutad timtaxa.  

 

4. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils 

kommun taxa enligt ”Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter” att 

avgiften för övriga förändringar av tillståndsansökan motsvarar 1 timme enligt 

beslutad timtaxa.  

 

5. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils 

kommun taxa enligt ”Lag om tobak och liknande produkter” att årsavgiften för 

tillsyn av tobaksförsäljare motsvarar 6 timmars handläggning.  

 

6. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils 

kommun taxa enligt ”Lag om tobak och liknande produkter” att årsavgiften för 

tillsyn av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare motsvarar 2 timmars 

handläggning.  

 

Beslutspunkt 1–4 har fattats med stöd av 8 kapitlet 1 § Lag (2018:2088) om tobak och 

liknande produkter.  

Beslutspunkt 5 och 6 har fattats med stöd av 8 kapitlet 2 § Lag (2018:2088) om tobak 

och liknande produkter samt lokala taxor inom Lysekil, Munkedal, Sotenäs kommuner.  

 

Skäl till det föreslagna beslutet 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän ska anpassa sig utefter förändringarna som följer 

med Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Kommunens verksamhet är 

självfinansierad inom detta område, inga skattepengar skjuts till utan bekostas helt av 
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avgifter. Utifrån dessa punkter behöver den gamla tobakstaxan revideras och utvecklas 

för att inkludera handläggning av försäljningstillstånd samt utöka tiden för tillsyn både 

på tobaksprodukter och liknande produkter.  

 

 

Bilagor 
1. Förslag till ny Taxa enligt Lag (2018:2088) tobak och liknande produkter inom 

SML-kommunerna 

 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

 

 

    

Hanna Persson 

Miljöhandläggare 

hanna.persson@sotenas.se 

0523 - 66 40 38 

  









Sammanträdesprotokoll 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 118

Svar på motion om tillgänglighets- och bemötandepolicy 
Dnr: LKS 2013-099 

Ronald Rombrant har i en motion föreslagit att kommunen tar fram en tillgänglighets- 
och bemötandepolicy. 

Sedan motionen skrevs har kommunen antagit flera styrdokument som är relevanta för 
just en god tillgänglighet och ett gott bemötande. Bland dessa styrdokument kan 
återfinns vision och en värdegrund (öppet, enkelt, värdigt). Samtliga verksamheter ska 
i sin verksamhetsplan beskriva hur man avser att bidra till visionen och hur man följer 
värdegrunden. 

Utöver dessa dokument har en medarbetarplattform tagits fram vilket tydliggör 
arbetsgivarens förväntningar på den enskilde medarbetaren. Förväntningarna på 
cheferna klargörs i chefsplattformen. Förvaltningens uppfattning är att befintliga 
styrdokument är ändamålsenliga och tillräckliga. Ytterligare styrdokument bedöms 
därför ha ringa mervärde. 

Förvaltningen anser att det av stor betydelse en hög kvalitet hålls vad avser både 
tillgänglighet och bemötande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-31 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-03-21, § 37 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad 
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 

2019-05-31 

Dnr 

LKS 2013-000099 
 
Avdelningen för hållbar utveckling 
Michael Johansson, 0523-61 31 50 
michael.johansson@lysekil.se 
 
 

Svar på motion om tillgänglighets- och bemötandepolicy 

Sammanfattning 

Ronald Rombrant har i en motion föreslagit att kommunen tar fram en 
tillgänglighets- och bemötandepolicy.   

Förvaltningen anser att det av stor betydelse en hög kvalitet hålls vad avser både 
tillgänglighet och bemötande.  

Sedan motionen skrevs har kommunen antagit flera styrdokument som är relevanta 
för just en god tillgänglighet och ett gott bemötande. Bland dessa styrdokument kan 
återfinns vision och en värdegrund (öppet, enkelt, värdigt). Samtliga verksamheter 
ska i sin verksamhetsplan beskriva hur man avser att bidra till visionen och hur 
man följer värdegrunden. 

Utöver dessa dokument har en medarbetarplattform tagits fram vilket tydliggör 
arbetsgivarens förväntningar på den enskilde medarbetaren. Förväntningarna på 
cheferna klargörs i chefsplattformen. Förvaltningens uppfattning är att befintliga 
styrdokument är ändamålsenliga och tillräckliga. Ytterligare styrdokument bedöms 
därför ha ringa mervärde.    

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.   
      

Ärendet 

Ronald Rombrant har i en motion föreslagit att kommunen tar fram en 
tillgänglighets- och bemötandepolicy. Motionären anger att syftena med ett sådant 
dokument är att: 

- allmänheten, kommuninnevånare och alla andra som har kontakt med  
kommunen ska veta vad de kan förvänta sig vad gäller tillgänglighet och 
bemötande. 

- de som arbetar i kommunen ska veta vad som gäller när det gäller 
besvarande i telefon, e-post osv. De anställda bör också veta vilka regler som 
gäller vid semester, sjukdom eller annan frånvaro (är man frånvarande ska 
alltid telefon och e-post ge hänvisning etc). 

 

Förvaltningens synpunkter  

Förvaltningen anser att det av stor betydelse en hög kvalitet hålls vad avser både 
tillgänglighet och bemötande.  

Sedan motionen skrevs har kommunen antagit flera styrdokument som är relevanta 
för just en god tillgänglighet och ett gott bemötande. Bland dessa styrdokument kan 
återfinns vision och en värdegrund (öppet, enkelt, värdigt). Samtliga verksamheter 
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ska i sin verksamhetsplan beskriva hur man avser att bidra till visionen och hur 
man följer värdegrunden. 

Utöver dessa dokument har en medarbetarplattform tagits fram vilket tydliggör 
arbetsgivarens förväntningar på den enskilde medarbetaren. Förväntningarna på 
cheferna klargörs i chefsplattformen. 

I Sveriges kommuner och landstings (SKL) servicemätning mäts bland annat just 
tillgänglighet och bemötande. Resultaten från denna mätning är mycket goda och 
tillsammans med de riktlinjer för ständiga förbättringar som tagits fram ger de en 
god grund för att jobba vidare frågan.  

Förvaltningens uppfattning är, med hänvisning till ovan nämnda dokument, att 
befintliga styrdokument är ändamålsenliga och tillräckliga. Ytterligare 
styrdokument bedöms därför ha ringa mervärde.    

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Michael Johansson 
Avd. chef hållbar utveckling 

 

Bilaga/bilagor 

Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-03-21, § 37 

Beslutet skickas till  

Ronald Rombrant 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 119

Svar på motion angående skateboardramp 
Dnr: LKS 2014-230 

Camilla Carlsson, dåvarande folkpartiet, framför i en motion 2014 att kommunen ska 
anlägga en skateboardbana. Det kan konstateras att Lysekilsbostäder AB 2016 
investerade i en skateboardramp som en del i en multisportarena. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-09 
Motion 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad 
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Tjänsteskrivelse Sid 1/1 

Datum 

2019-06-09 

Dnr 

LKS 2014-000230 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 0523-61 31 02 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Svar på motion angående skateboardramp  

Sammanfattning 

Camilla Carlsson, dåvarande folkpartiet, framför i en motion 2014 att kommunen 
ska anlägga en skateboardbana. Det kan konstateras att Lysekilsbostäder AB 2016 
investerade i en skateboardramp som en del i en multisportarena.  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Ärendet 

Camilla Carlsson, dåvarande folkpartiet, framför i en motion 2014-05-19 att det 
under många år ofta framställts önskemål om en skateboardramp. Detta är enligt 
motionären ett berättigat krav som fått stå tillbaka på grund av att man saknat de 
ekonomiska förutsättningarna. Motionen menar att det enligt regelverken finns 
möjlighet för att Lysekilsbostäder AB kan ta en aktivare del ekonomiskt i 
bostadssociala åtgärder. Det kan bl.a. handla om att skapa attraktiva och 
spännande fritidsmiljöer för ungdomar och i motionen föreslås att kommunen 
använder dessa medel för att anlägga en skateboardbana som finansieras med 
befintliga medel för bostadssociala åtgärder.  

Förvaltningens synpunkter 

Enligt Lysekilsbostäder AB har hyresgäster på Badhusberget under en längre tid 
efterfrågats en skateboardramp. Bolaget investerade därför 2016 i en 
skateboardramp skulle bli en del av investeringen i en multisportarena. Detta som 
en del i ett integrationsprojekt. För att investeringen skulle bli så ändamålsenlig 
som möjligt tog bolaget hjälp av skateboard åkande ungdomar. 
 
Motionens förslag om byggande av en skateboardramp kan därmed anses vara 
realiserad.  

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilagor 

Motion 

Beslutet skickas till  

Camilla Carlsson 



Sammanträdesprotokoll 
2014-06-26 39 (50) 

LYSEKILS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

§ 

MOTION OM ATT UPPMÄRKSAMMA BEHOVEN FRÅN FÖRENINGSLÖS 
UNGDOM 	20/ 11 SO - g2.8 
Dnr: 	LKS  

Camilla Carlsson (FP) har i en motion 2014-05-19 föreslagit att Lysekils kommun anlägger en 
skateboardbana och finansierar banan med befintliga medel för bostadssociala åtgärder. 

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen och 
bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Motion från Camilla Carlsson 2014-05-19 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut. 

Beslutet skickas till 

Motionären 
Kommunstyrelsen 
Bildningsnämnden 

) rJ 

Utdragsbestyrkande: Justerare: 





Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2019-06-26 16 (16) 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 120

Svar på motion om ändrad titel på tjänsteperson 
Dnr: LKS 2018-641 

Annette Calner (LP) föreslår i en motion 2018-11-19 att Lysekils kommun inför det 
könsneutrala ordet tjänsteperson istället för tjänsteman i skrift- och talspråk. 

Förvaltningen delar motionärens ståndpunkt att begreppet tjänsteperson är en viktig 
signal i arbetet för ett jämställt samhälle. Benämningen tjänsteperson används därför 
medvetet och alltmer aktivt i kommunen t.ex. i tjänsteskrivelser och annan 
dokumentation samt även när kommunen kommunicerar med externa aktörer. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-09 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-11-22, § 26 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 

2019-06-09 

Dnr 

LKS 2018-000641 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 0523-61 31 02 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Svar på motion om ändrad titel på tjänsteperson 

Sammanfattning 

Annette Calner (LP) föreslår i en motion 2018-11-19 att Lysekils kommun inför det 
könsneutrala ordet tjänsteperson istället för tjänsteman i skrift- och talspråk. 
 
Förvaltningen delar motionärens ståndpunkt att begreppet tjänsteperson är en 
viktig signal i arbetet för ett jämställt samhälle. Benämningen tjänsteperson 
används därför medvetet och alltmer aktivt i kommunen t.ex. i tjänsteskrivelser och 
annan dokumentation samt även när kommunen kommunicerar med externa 
aktörer.  
      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.   

Ärendet 

Annette Calner (LP) föreslår i en motion 2018-11-19 att Lysekils kommun inför det 
könsneutrala ordet tjänsteperson istället för tjänsteman i skrift- och talspråk. 

Förvaltningens synpunkter 

Motionären pekar på att kvinnor och män idag har tillgång till alla yrken och att vi 
därigenom har ett könsneutralt yrkesliv. Enligt motionen finns därför ingen 
anledning att ha en yrkesbeteckning som ger information om innehavarens kön.  

Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens synsätt utifrån flera aspekter, inte 
minst mot bakgrund av kommuns grundläggande värderingar och kommunens 
jämställdhetsplan som generellt signalerar att kvinnor och män ska ha samma 
villkor i yrkeslivet.  

Det ska dock nämnas att begreppet tjänsteman har en lång tradition och primärt 
inte är en beteckning för tjänsteinnehavarens kön, utan mer en generell titel för 
personer av båda könen som upprätthåller en viss yrkeskategori tex en 
befattningshavare som är anställda hos en myndighet.  

Precis som motionären säger utgör begreppet tjänsteperson såväl en signal som en 
symbolik i arbetet för ett jämställt samhälle. Benämningen tjänsteperson används 
därför medvetet och alltmer aktivt i kommunen som t.ex. i tjänsteskrivelser och 
annan dokumentation samt även när kommunen kommunicerar med externa 
aktörer. Denna process fortskrider vilket innebär att begreppet tjänsteperson på 
sikt kommer att vara fullt ut vedertaget i kommunen. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 



 

Tjänsteskrivelse Sid 2/2 

 

Dnr 

LKS 2018-000641 

 

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

Bilagor 

Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-11-22, § 26 

Beslutet skickas till  

Annette Calner 



Motion till Lysekils kommunfullmäktige 

 

 

Ändra titeln tjänsteman 

 

Kvinnor och män har idag tillgång till alla yrken och vi har därigenom ett könsneutralt 
yrkesliv. Lysekils kommuns grundläggande värderingar, vilka påvisas i den politiskt 
antagna värdegrunden men också i jämställdhetsplanen, ger vid handen att kvinnor och 
män ska ha samma villkor i yrkeslivet. Det finns därmed inte längre anledning att ha en 
yrkesbeteckning som ger information om innehavarens kön. Flertalet politiskt styrda 
organisationer använder den könsneutrala beteckningen tjänsteperson och riksdagen 
väljer numera riksdagsledamot istället för riksdagsman.  

Namnet är en symbolik av flera som är viktigt i arbetet för ett mer jämställt samhälle. Att 
vidhålla den omoderna tjänstetiteln som tjänsteman är, synliggör hur en ser på kvinnor 
respektive män inom kommunens organisation och kan inte anses ligga i tiden för en 
organisation som vill utvecklas och följa sin samtid. 

 

Jag föreslår därför med anledning av ovanstående att fullmäktige 

beslutar att Lysekils kommun inför det könsneutrala ordet ”tjänsteperson” istället för 
”tjänsteman” i skrift- och talspråk. 

 

 

Annette Calner, Lysekilspartiet 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 26

Motion om att ändra titeln tjänsteman till tjänsteperson 
Dnr:  LKS 2018-641 

Annette Calner (LP) har i en motion föreslagit att kommunen inför det könsneutrala 
ordet ”tjänsteperson” istället för ”tjänsteman” i skrift- och talspråk. 

Beslutsunderlag 

Motion 2018-11-19 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  

Motionären  
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 



 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 
2019-09-04 

27 (31) 

        Justerare Utdragsbestyrkande 

LKS § 139 Dnr 2017-000103 

Svar på motion om att dokumentera dialogmöten 
Sammanfattning 
Fredrik Lundqvist (LP) föreslår i en motion 2017-02-07 att kommunstyrelsens 
dialogmöten med nämnder och bolag dokumenteras genom mötesanteckningar. 

Kommunens styrmodell bygger på kontinuerlig dialog mellan förtroendevalda och 
verksamheterna och dessa dialogmötena dokumenteras alltid. Styrelsens 
dialogmöten med nämnder och bolag dokumenteras också i någon form, dock inte 
alltid i form av mötesanteckningar som motionären föreslår. Full insyn och 
transparens är möjlig i vad som avhandlats på dialogmötena då all dokumentation 
kan begäras ut som allmän handling. Förvaltningen menar att kommunens 
dialogmöten huvudsakligen redan idag dokumenteras på ett systematiskt sätt och att 
någon utredning för hur mötesanteckningar bör utformas inte behövs.   

Beslutsunderlag 
Motion 
Protokoll från kommunfullmäktige 2017-02-16, § 23 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad 
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.   

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Datum 

2019-07-18 

Dnr 

LKS 2017-000103 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 0523-61 31 02 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Svar på motion om att dokumentera dialogmöten 

Sammanfattning 

Fredrik Lundqvist (LP) föreslår i en motion 2017-02-07 att kommunstyrelsens 
dialogmöten med nämnder och bolag dokumenteras genom mötesanteckningar.  
 
Kommunens styrmodell bygger på kontinuerlig dialog mellan förtroendevalda och 
verksamheterna och dessa dialogmötena dokumenteras alltid. Styrelsens 
dialogmöten med nämnder och bolag dokumenteras också i någon form, dock inte 
alltid i form av mötesanteckningar som motionären föreslår. Full insyn och 
transparens är möjlig i vad som avhandlats på dialogmötena då all dokumentation 
kan begäras ut som allmän handling. Förvaltningen menar att kommunens 
dialogmöten huvudsakligen redan idag dokumenteras på ett systematiskt sätt och 
att någon utredning för hur mötesanteckningar bör utformas inte behövs.   

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.   

Ärendet 

Fredrik Lundqvist (LP) föreslår i en motion 2017-02-07 att kommunstyrelsens 
dialogmöten med nämnder och bolag dokumenteras genom mötesanteckningar. 
Detta för att upprätthålla och utveckla värdet av dialoger i framtiden samt för att 
öka kommunfullmäktiges och allmänhetens berättigade insyn i den politiska 
ledningen. Motionären föreslår också att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda 
hur mötesanteckningar för en dialog bör utformas och om det innebär att 
existerande styrdokument behöver revideras eller nya skapas. 

Förvaltningens synpunkter 

Kommunens styrmodell bygger på en kontinuerlig och ständigt pågående dialog 
mellan förtroendevalda och tjänstepersonorganisationen. Dessa möten 
dokumenteras alltid via kommunens kvalitetschef som tillsammans med 
kommundirektören planerar och samordnar dialogmötena. 
   
Gällande styrelsens dialogmöten med nämnder och bolag görs alltid någon form av 
dokumentation, dock inte alltid i form av m mötesanteckningar som motionären 
föreslår. Exempelvis ekonomi och ekonomiska utfall. All dokumentation är allmän 
handling och kan begäras ut av den som så önskar. 
 
Sammanfattningsvis menar förvaltningen att kommunens dialogmöten 
huvudsakligen redan idag dokumenteras på ett systematiskt sätt och att någon 
utredning för hur mötesanteckningar bör utformas inte behövs. 
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Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilaga/bilagor 

Motion 
Protokoll från kommunfullmäktige 2017-02-16, § 23 

Beslutet skickas till  

Motionären 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2017-02-16 33 (46)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 23

Motion om att dokumentera dialogmöten
Dnr: LKS 2017-103

Fredrik Lundqvist (LP) har i en motion 2017-02-07 föreslagit att kommunstyrelsens
dialogmöten dokumenteras genom mötesanteckningar samt att kommunstyrelsen får
i uppdrag, att utreda hur mötesanteckningar för en dialog bör utformas, och om det
innebär att existerade styrdokument behöver revideras eller nya skapas.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Motion 2017-02-07

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.

Beslutet skickas till

Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motion)



Från: fredrik.lundqvist29@gmail.com 
Skickat: den 7 februari 2017 07:36 
Till: Registrator Lysekils kommun; Jan-olof Johansson; 

svengunnar.gunnarsson@gmail.com; Richard Åkerman; Yngve Berlin; Håkan 
Smedja; lofgren@delta.telenordia.se; Ronald Rombrant; 
hammarqvist.m@telia.com; bjorneld@telia.com; Mats Karlsson; Ahlbin 
Gustafsson; Christoffer Zackariasson 

Ämne: Motion 
 
 
Motion om att dokumentera dialogmöten. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har under innevarande mandatperiod struntat i uppdraget från 
kommunfullmäktige om att föra dialog med nämnder, styrelser och bolag. Kommunstyrelsen har också 
under mandatperioden brustit avseende dialoger genom att "slarva" med både genomförande och 
förverkligande av dialogmöten. 
 
Föreslagen revidering av arbetsordning i fullmäktige innebär i praktiken att kommunstyrelsen övertar 
delar av ansvaret från kommunfullmäktiges presidium att föra dialog med nämnder, styrelser och bolag i 
syfte att också leda kommunfullmäktiges arbete. Denna maktförskjutning från kommunfullmäktiges 
presidium till kommunstyrelsens presidium är i sig beklagansvärt och inte värdigt en demokratisk 
organisation. 
 
Det finns mot bakgrund av ovanstående erfarenheter av bristfälliga (ibland avsaknad av) dialoger samt 
ett icke oväsentligt demokratiunderskott starka skäl till att fullmäktige bör formalisera och följa 
kommunstyrelsens dialoger närmare genom någon form av mötesanteckningar (offentliga). 
 
För att både upprätthålla och utveckla värdet av dialoger i framtiden samt  för att öka 
kommunfullmäktiges och allmänhetens berättigade insyn i den politiska ledningen av kommunen 
föreslår jag fullmäktige: 
 
A t t kommunstyrelsens dialogmöten dokumenteras genom mötesanteckningar. 
 
Om det förekommer delar vilka inte är lämpliga att redovisa offentligt bör det framgå att sådana frågor 
har behandlats. 
 
A t t ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur mötesanteckningar för en dialog bör utformas och om 
det innebär att existerande styrdokument behöver revideras eller nya skapas. 
Skickat från min iPhone 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 

LKS § 135 Dnr 2015-000552 

Svar på motion om ett fossilfritt Lysekil 
Sammanfattning 
Inge Löfgren (MP) i en motion 2015-11-22 föreslagit att Lysekils kommun omgående 
ska anta regeringens initiativ och delta i omställningen till ett fossilfritt samhälle.  

Fossilfritt Sverige ett initiativ som startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 
2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det 
är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer 
av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar idag 
över 400 aktörer och är öppet för alla som ställer upp på den deklaration som tagits 
fram. De aktörer som deltar i initiativet delar uppfattningen om att världen måste bli 
fossilfri och att Sverige ska gå före i detta arbete. Genom deklarationen förbinder sig 
aktörerna också att kunna visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp.  

En av utmaningarna för miljöarbetet som beskrivs i den av kommunfullmäktige 
beslutade budgeten för 2020 handlar om att åstadkomma ett fossilbränslefritt och 
energieffektivt Lysekil där vi minimerar utsläppen av växthusgaser och optimerar 
resursanvändningen. Förvaltningen anser att en del i och ett stöd för arbetet att 
möta den utmaningen är att Lysekils kommun ansluter sig till initiativet Fossilfritt 
Sverige. Det skulle också vara ett sätt att manifestera var kommunen står i arbetet 
med klimatfrågan.     

Beslutsunderlag 
Motion 
Beslut från kommunfullmäktige 
Deklaration Fossilfritt Sverige 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.     

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Datum 

2019-08-08 

Dnr 

LKS 2015-000552 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Leif Schöndell, 0523-61 31 01 
leif.schondell@lysekil.se 
 
 

Svar på motion om ett fossilfritt samhälle 

Sammanfattning 

Inge Löfgren (MP) i en motion 2015-11-22 föreslagit att Lysekils kommun 
omgående ska anta regeringens initiativ och delta i omställningen till ett fossilfritt 
samhälle.  

Fossilfritt Sverige ett initiativ som startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 
2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. 
Det är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra 
typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar 
idag över 400 aktörer och är öppet för alla som ställer upp på den deklaration som 
tagits fram. De aktörer som deltar i initiativet delar uppfattningen om att världen 
måste bli fossilfri och att Sverige ska gå före i detta arbete. Genom deklarationen 
förbinder sig aktörerna också att kunna visa upp konkreta åtgärder för minskade 
utsläpp.  

En av utmaningarna för miljöarbetet som beskrivs i den av kommunfullmäktige 
beslutade budgeten för 2020 handlar om att åstadkomma ett fossilbränslefritt och 
energieffektivt Lysekil där vi minimerar utsläppen av växthusgaser och optimerar 
resursanvändningen. Förvaltningen anser att en del i och ett stöd för arbetet att 
möta den utmaningen är att Lysekils kommun ansluter sig till initiativet Fossilfritt 
Sverige. Det skulle också vara ett sätt att manifestera var kommunen står i arbetet 
med klimatfrågan.     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.      

Ärendet 

Inge Löfgren (MP) i en motion 2015-11-22 föreslagit att Lysekils kommun 
omgående ska anta regeringens initiativ och delta i omställningen till ett fossilfritt 
samhälle. 

Förvaltningens synpunkter  

Som beskrivs i motionen är Fossilfritt Sverige ett initiativ av regeringen som 
startades inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av 
världens första fossilfria välfärdsländer.  

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, 
kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila 
bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar 
för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Fossilfritt Sverige 
arbetar för att påskynda omställningen inte bara för att det är möjligt utan också för 
att det är ekonomiskt lönsamt. 

Initiativet samlar idag över 400 aktörer och är öppet för alla som ställer upp på den 
deklaration som tagits fram. De aktörer som deltar i initiativet delar uppfattningen 
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om att världen måste bli fossilfri och att Sverige ska gå före i detta arbete. Genom 
deklarationen förbinder sig aktörerna också att kunna visa upp konkreta åtgärder 
för minskade utsläpp. 

För initiativet finns en nationell samordnare som arbetar på uppdrag av Miljö- och 
energidepartementet vilken fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja 
undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar. Arbetet 
består också av att sprida berättelsen om och visionen av det fossilfria samhället 
och därigenom lyfta fram möjligheterna i omställningen. Den tredje delen är att ta 
fram konkreta utmaningar för företag, branscher och sektorer som skyndar på 
utvecklingen. 

Mer information om Fossilfritt Sverige finns på www.fossilfritt-sverige.se. 

Kommunen har en viktig roll att spela inom energi- och klimatarbetet, inte minst 
genom sitt ansvar för fysisk planering, bygglov, tillsyn, teknisk försörjning och 
infrastruktur. Kommunen kan också verka som föregångare genom 
energieffektivisering av den egna verksamheten. Samverkan mellan förvaltningar 
och externa aktörer skapar förutsättningar för ett lyckat klimatarbete. Som 
upphandlare av varor och tjänster har kommunen även möjlighet att påverka 
marknaden i en mer hållbar riktning. Det är dessutom av högsta vikt att 
medvetenheten ökar hos invånarna om energi- och klimatfrågor och det egna 
beteendet vad gäller boende, transport och konsumtion. Där har kommunen goda 
möjligheter att påverka utvecklingen genom sitt ansvar för information, utbildning 
och rådgivning.  

I den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2020 beskrivs under 
utvecklingsmålet ”Vi tar ansvar för miljön” fyra utmaningar av vilka en lyder: 

• Fossilbränslefritt och energieffektivt Lysekil – vi minimerar utsläppen av 
växthusgaser och optimerar resursanvändningen. 

Förvaltningen anser att en del i och ett stöd för arbetet att möta den utmaningen är 
att Lysekils kommun ansluter sig till initiativet Fossilfritt Sverige. Det skulle också 
vara ett sätt att manifestera var kommunen står i arbetet med klimatfrågan. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

 
 

 

Bilagor 

Motion 
Beslut från kommunfullmäktige 
Deklaration Fossilfritt Sverige 

Beslutet skickas till  

Motionären 



 

Deklaration från aktörer 

Klimatförändringarna är här, de är allvarliga och de påverkar alla – både oss som lever nu 

och framtida generationer. De globala utsläppen måste snabbt minska för att säkra välfärden 

för framtida generationer. 

Nu är tiden att agera. Vi är den sista generationen som kan bromsa klimatförändringarna. 

Utifrån det nya globala klimatavtal som världens länder enades om i Paris jobbar vi nu för att 

hålla den globala uppvärmningen väl under två grader, med sikte på 1,5 grad. 

Det är dags för ledarskap. Svenska företag, städer och andra aktörer vill visa att vi ser 

fördelarna med att gå före: 

1. Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före med ambitionen att 

bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. 

2. Våra verksamheter ska bidra. Vi kan visa upp hur våra egna utsläpp ser ut idag och 

har tydliga mål för våra utsläppsminskningar. 

3. Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Vi välkomnar våra motsvarigheter att 

ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig själva och oss. 

Vi vill visa ett starkt engagemang och ledarskap från svenska företag, kommuner och 

organisationer som vill göra det fossilfria samhället möjligt. Så visar vi vägen till en hållbar 

framtid. 

 

 

 

 



Miljöpartiet
i Lysekil

Till
Kommunfullmäktige i Lysekils kommun

LYSE
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Motion om ett fossilfritt Lysekil

Infrir klimatmötet COP2l i Paris, december 2015, har FN tagit initiativ till en
Action Agenda för att visa hur företag, städer, kommuner och organisationer bidrar
till klimatarbetet. Inom ramen for Fossilfritt Sverige samlar regeringen svenska
aktörer som vill bidra till detta.

"Sverige skall bli ett av våirldens ft)rsta fossilfria välftirdsltinder. Inte bara för att det
är moraliskt rätt mot kommande generationer, utan för att det är ekonomiskt smart.
För att nå dit krävs att alla akförer i samhället arbetør aktivt med att minska
utsläppen. Regeringen har darftir start¿t Fossilfritt Sverige - ett initiativ som ska

synliggöra akförer som i sin verksamhet bidrar till att lösa klimatfrägan och uppnå
målet om ett fossilfritt samh¿ille".

Fossilfritt Sverige är öppet f<ir alla aktörer som ställer upp på den deklaration som
tagits fram fcir initiativet. Deklarationen klargör att aktörer som deltar i initiativet
delar uppfattningen om att världen måste bli fossilfri och att Sverige ska gå fore i
detta arbete. Deklarationen klargör också att akförer som deltar ska kunna visa upp
konkreta åtgärder för minskade utsläpp.

Alla typer av akförer såsom företag, kommuner, städer, organisationer, institut,
investerare och nätverk kan delta. Av Sveriges kommuner som antagit initiativet
kan nämnas Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Växjö. Bland företagen finns
IKEA, H&M, ICA, Axfood m fl. Även Preem AB håller päattregistreras.

Med ledning av ovanstående yrkar Miljöpartiet på att Lysekils kommun skall
anta regeringens initiativ och delta i omställningen till ett fossilfritt samhälle.
Lysekil bör således ansluta sig till deklarationen.

För Miljöpartiet i Lysekil

/rÄ" Dnr

5r¿ ?21 
,

Löfgren
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 123

MOTION OM FRAMTAGANDE ETT FOSSILFRITT LYSEKIL
Dnr: LKS 2015-552

Inge Löfgren (MP) har i en motion 2015-11-22 föreslagit att Lysekils kommun ska
anta regeringens initiativ och delta i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Motion 2015-11-22

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut.

Beslutet skickas till

Motionären
Kommunstyrelsen



 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 
2019-09-04 

24 (31) 

        Justerare Utdragsbestyrkande 

LKS § 136 Dnr 2018-000105 

Svar på motion om att göra Metvik/Fiskebäcksvik till naturreservat 
Sammanfattning 
Inge Löfgren (MP) har i en motion 2018-02-08 föreslagit att Lysekils kommun bör 
genomföra ett skydd för att säkerställa att naturen bevaras orörd från Metvik till 
Fiskebäcksvik. Skyddet bör vara långsiktigt och lämpligen i form av ett statligt 
naturreservat. Bakgrunden till motionen är den förfrågan om anläggande av 
ytterligare en djuphamn i Brofjorden som inkom till kommunen under 2017.  

Frågan om att anlägga en ny djuphamn i Brofjorden är inte längre aktuell. Den 
framtida användningen av de aktuella markområdena bör hänskjutas till det 
pågående arbetet med en ny översiktsplan.       

Beslutsunderlag 
Motion 
Protokoll från kommunfullmäktige 2018-02-15, § 19 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad 
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Datum 

2019-07-04 

Dnr 

LKS 2018-000105 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Leif Schöndell, 0523-61 31 01 
leif.schondell@lysekil.se 
 
 

Svar på motion om att göra Metvik till naturreservat 

Sammanfattning 

Inge Löfgren (MP) har i en motion 2018-02-08 föreslagit att Lysekils kommun bör 
genomföra ett skydd för att säkerställa att naturen bevaras orörd från Metvik till 
Fiskebäcksvik. Skyddet bör vara långsiktigt och lämpligen i form av ett statligt 
naturreservat. Bakgrunden till motionen är den förfrågan om anläggande av 
ytterligare en djuphamn i Brofjorden som inkom till kommunen under 2017.  

Frågan om att anlägga en ny djuphamn i Brofjorden är inte längre aktuell. Den 
framtida användningen av de aktuella markområdena bör hänskjutas till det 
pågående arbetet med en ny översiktsplan.       

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.      

Ärendet 

Inge Löfgren (MP) har i en motion 2018-02-08 föreslagit att Lysekils kommun bör 
genomföra ett skydd för att säkerställa att naturen bevaras orörd från Metvik till 
Fiskebäcksvik. Skyddet bör vara långsiktigt och lämpligen i form av ett statligt 
naturreservat. Bakgrunden till motionen är den förfrågan om anläggande av 
ytterligare en djuphamn i Brofjorden som inkom till kommunen under 2017. 

Förvaltningens synpunkter  

Under 2017 fick Lysekils kommun en förfrågan om möjligheterna att anlägga 
ytterligare en djuphamn i Brofjorden i det område som motionen avser. Detta är 
dock inte längre aktuellt. Frågan om hur kommunen ska se på den framtida 
användningen av de aktuella markområdena bör hänskjutas till det pågående 
arbetet med en ny översiktsplan. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör  
 

Bilagor 

Motion 
Protokoll från kommunfullmäktige 2018-02-15, § 19 

Beslutet skickas till  

Motionären 



Miljöpartiet
i Lysekil

LYSËK¡LS KCMMUN
Registraturen

L KJ 20t8 -02- 0 s
20t8-02-07

Till
Kommunfullmäktige i Lysekils kommun

Motion om att göra MetvillFiskebäcksvik till
naturreservat

Lysekils kommun har planer pâ, att anlagga en djuphamn i Brofiorden. Förslaget är
att hamnen skall ligga mellan Metvik och Fiskebäcksvik. Om hamnverksamheten
blir omfattande så kan området fram till Skalhamn tas i anspråk.

Metvik är en av Bohusläns vackraste stränder. Stranden är populär bland både
kommuninvånare och tillftilliga gäster. Enligt Miljöpartiet har området ett stort
vtirde för framtida generationer. Badplats och stränder bör därftjr skyddas.

Brofiorden och Metvik har höga naturvärden både på land och i havet. Området
ligger i den yttersta skärgården med ett flertal skyddsintressen. Framftir allt ftjr
friluftsliv och naturvård. Det senare fiir att skydda växt- och djurarter. Inte minst
fisket.

En djuphamn skulle påverka i stort sett hela Lysehalvön. Påverkan kommer dock
inte enbart att begränsas till sjtilva hamnområdet utan även fiorden kommer att
fürändras med alla faftyg. Luftutsläpp, buller dygnet runt mm kan bli omfattande.
Dessutom kommer olägenheter från vägar och järnväg att bli betydande.

Turism och friluftsliv ger idag betydande intäkter till kommunen. Det ekonomiska
värdet av dagens turism och friluftsverksamhet är med stôrsta sannolikhet större än
från en eventuell djuphamn. En hamn ger ffi arbetstillfÌillen men orsakar betydande
olägenheter ur natursynpunkt.

För att Lysehalvön skall kunna leva vidare bör vissa områden skyddas ftr
framtiden.

Med ledning av ovanstående yrkar Miljöpartiet på att Lysekils kommun bör
genomftira ett skydd für att säkerställa att naturen bevaras orörd från Metvik
till Fiskebäcksvik. Skyddet bör vara långsiktigt och lämpligen i form av ett
statligt naturreservat.

För Miljöpartiet i Lysekil

/Ø,

ôoor. )Q¡ t-0ût

Inge

Ìen
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 19

Motion om att göra Metvik/Fiskebäcksvik till naturreservat
Dnr: LKS 2018-105

Inge Löfgren (MP) har i en motion 2018-02-08 föreslagit att Lysekils kommun bör
genomföra ett skydd för att säkerställa att naturen bevaras orörd från Metvik till
Fiskebäcksvik. Skyddet bör vara långsiktigt och lämpligen i form av ett statligt
naturreservat.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Motion 2018-02-08

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.

Beslutet skickas till

Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motion)



 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 
2019-09-04 

25 (31) 

        Justerare Utdragsbestyrkande 

LKS § 137 Dnr 2018-000258 

Svar på motion om fler bostäder i Lysekils kommun genom VA-
utbyggnad 
Sammanfattning 
Motionären föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att utreda 
möjligheten till en VA-utbyggnad längs Gullmarns norra strand från Flat till 
befintlig VA och att utredningen inkluderar det nya äldreboendet i Fiskebäck.  

En av flera grundläggande åtgärder för att kunna säkerställa nya bostäder är att vara 
proaktiv och ha en långsiktig tidshorisont i sin planering för eventuellt framtida 
byggande inom kommunens geografiska område. En modern och utbyggd VA-
anläggning utgör en väsentlig utgångspunkt för framtida eventuell produktion av 
bostäder och har dessutom en miljövänlig aspekt då befintlig bebyggelse skulle 
kunna anslutas till en utbyggd VA-anläggning. 

Beslutsunderlag 
Motion 
Protokoll från kommunfullmäktige 2018-04-19, § 59 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen och ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten till en VA utbyggnad 
längs Gullmarns norra strand från Flat till befintlig VA, och att utredningen 
inkluderar det nya äldreboendet i Fiskebäck.   

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 

2019-06-26 

Dnr 

LKS 2018-000258 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 0523-61 31 02 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Svar på motion om fler bostäder i Lysekils kommun genom 
VA-utbyggnad 

Sammanfattning 

Motionären föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att utreda 
möjligheten till en VA-utbyggnad längs Gullmarns norra strand från Flat till 
befintlig VA och att utredningen inkluderar det nya äldreboendet i Fiskebäck.  

En av flera grundläggande åtgärder för att kunna säkerställa nya bostäder är att 
vara proaktiv och ha en långsiktig tidshorisont i sin planering för eventuellt 
framtida byggande inom kommunens geografiska område. En modern och utbyggd 
VA-anläggning utgör en väsentlig utgångspunkt för framtida eventuell produktion 
av bostäder och har dessutom en miljövänlig aspekt då befintlig bebyggelse skulle 
kunna anslutas till en utbyggd VA-anläggning.  

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen och ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten till en VA utbyggnad 
längs Gullmarns norra strand från Flat till befintlig VA, och att utredningen 
inkluderar det nya äldreboendet i Fiskebäck.   
 
Ärendet 

Lars Björneld (L) föreslår i en motion att kommunstyrelsen ger 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till en VA-
utbyggnad längs Gullmarns norra strand från Flat till befintlig VA och att 
utredningen inkluderar det nya äldreboendet i Fiskebäck. 

 

Förvaltningens synpunkter 

Det är ur ett allmänt kommunalt perspektiv önskvärt att skapa incitament och 
förutsättningar för säkerställande av ett kontinuerligt byggande av bostäder. En av 
flera grundläggande åtgärder är att vara proaktiv och ha en långsiktig tidshorisont i 
sin planering för eventuellt framtida byggande inom kommunens geografiska 
område. En modern och utbyggd VA-anläggning utgör en väsentlig utgångspunkt 
för framtida eventuell byggnation av bostäder.   

Motionens förslag om att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheten till en VA utbyggnad längs Gullmarns norra strand skulle enligt 
förvaltningen vara en åtgärd som bidrar till denna proaktiva planering.  

Generellt kan även sägas att ur ett miljöperspektiv utgör en utbyggd VA en 
betydande faktor, inte minst när det gäller att ansluta befintlig bebyggelse (året 
runt boende och sommarboende) som idag saknar kommunalt VA. En eventuell 
utredning av om VA utbyggnad utmed Gullmarns norra strand kommer med största 
sannolikhet att omfattas av en sådan utredning. Kommunstyrelseförvaltningen 
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Dnr 

LKS 2018-000258 
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ställer sig generellt positiv till motionens förslag och föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilagor 

Motion 
Protokoll från kommunfullmäktige 2018-04-19, § 59 

Beslutet skickas till  

Motionären  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2018-04-19 17 (18)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 59

Motion om fler bostäder i Lysekils kommun genom VA-utbyggnad
Dnr: LKS 2018-258

Lars Björneld (L) har i en motion 2018-04-10 föreslagit att kommunstyrelsen ger
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till en VA utbyggnad
längs Gullmarens norra strand från Flat till befintlig VA och att utredningen
inkluderar det nya äldreboendet i Fiskebäck.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Motion 2018-04-10

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.

Beslutet skickas till

Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motion)



Motion om fler bostäder i Lysekils kommun genom VA-

utbyggnad 

Lysekils kommun behöver fler bostäder av två skäl .Dels förväntas investeringar 

leda till fler anställda ,dels kommer det att vara många pensionsavgångar inom 

de kommande tio åren. 

Det helkommunala bolaget Lysekilsbostäder AB fick tillgång till gamla 

brandstationen i Grundsund för en krona. Trots det var det inte möjlighet att 

kunna bygga åtta/nio lägenheter på ett ekonomiskt försvarbart sätt. Det 

innebär att vi måste stimulera privata byggare i Brastad, Bro ,Lyse och Skaftö  

för att få fram nya bostäder. 

I centralorten finns det däremot förutsättningar för flerbostadshus i kommunal 

regi .Områden såsom Tröten ,gamla Lysekilshemmet och Tronebacken bör 

stimuleras på alla sätt i likhet med privata initiativ såsom sjukhusområdet. 

Den allra största potentialen finns däremot längs Gullmarens norra strand. 

En förutsättning är en utbyggd VA struktur .Från Flat i öster via 

Torgestad,Alsbäck/Smedhagen,RörvikFinsbo,FiskebäckGullmarsbaden,Troneba

cken finns ett stort antal fastigheter som både kan omvandlas till 

permanentboende ,dels kan förtätas när det finns tillgång på vatten och 

fungerande avlopp. Jämför Uddevallas satsning längs Havstensfjords norra 

strand från Sundsandvik in till Uddevalla. 

Utöver alla dessa nya fastigheter som kan nybildas och ombildas kan även det 

nya Fiskebäckshemmat anslutas .Dessutom löses många VA-problem i 

befintliga fastigheter. 

Jag föreslår därför  

Att kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda 

möjligheten till en VA utbyggnad längs Gullmarens norra strand från Flat till 

befintlig VA och att utredningen inkluderar det nya äldreboendet i Fiskebäck. 

Lars Björneld,L 



 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 
2019-09-04 

26 (31) 

        Justerare Utdragsbestyrkande 

LKS § 138 Dnr 2018-000511 

Svar på motion om föreningsutvecklare i Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Jeanette Janson (LP) föreslår i en motion att Lysekils kommun utreder och inrättar 
en tjänst som föreningsutvecklare. Utbildningsförvaltningen har utrett frågan och 
har under våren 2019 tillsatt en ny tjänst som föreningsutvecklare vilket ligger helt i 
linje med vad som föreslås i motionen.    

Beslutsunderlag 
Motion 
Protokoll från kommunfullmäktige 2018-09-20, § 121 
Protokoll från utbildningsnämnden 2019-01-16, § 5 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad 
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.   

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Datum 

2019-07-18 

Dnr 

LKS 2018-000511 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 0523-61 31 02 
christian.martins@lysekil.se 
 

Svar på motion om föreningsutvecklare i Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Jeanette Janson (LP) föreslår i en motion att Lysekils kommun utreder och inrättar 
en tjänst som föreningsutvecklare. Utbildningsförvaltningen har utrett frågan och 
har under våren 2019 tillsatt en ny tjänst som föreningsutvecklare vilket ligger helt i 
linje med vad som föreslås i motionen.    

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.   
 
Ärendet 

Jeanette Janson (LP) föreslår i en motion att Lysekils kommun utreder och inrättar 
en tjänst som föreningsutvecklare.  

Förvaltningens synpunkter 

Utbildningsförvaltningen har i en utredning visat på att föreningslivet i Lysekil 
behöver kvalificerat stöd vilket de inte får idag. Det saknas hållbara samverkansytor 
mellan kommunen och föreningslivet. En föreningsutvecklare skulle ge 
föreningarna en reell möjlighet att såväl bibehålla som att utveckla 
verksamheterna. 
 
Utbildningsförvaltningen har inrättat och under våren 2019 tillsatt en ny tjänst som 
föreningsutvecklare vilket ligger helt i linje med vad som föreslås i motionen. 
Motionärens förslag har därmed realiserats. 
 
Utbildningsnämnden föreslår i sitt beslut att kommunfullmäktige beslutar om en 
utvärdering av tjänstens effekter och att den sker senast november 2020. 
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i att det är positivt med en utvärdering 
men det är inget kommunfullmäktige behöver besluta om. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilagor 

Motion 
Protokoll från kommunfullmäktige 2018-09-20, § 121 
Protokoll från utbildningsnämnden 2019-01-16, § 5 

Beslutet skickas till  

Motionären 
Utbildningsnämnden 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 2018-09-20 21 (27)

Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 121

Motion om föreningsutvecklare i Lysekils kommun 
Dnr:  LKS 2018-511 

Jeanette Janson (LP) har i en motion 2018-08-25 föreslagit en motion om 
föreningsutvecklare. 

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen och 
utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Motion 2018-08-25 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 

Beslutet skickas till  

Motionären  
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
Utbildningsnämnden (inkl. motion) 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 

Utbildningsnämnden                                            2019-01-16 6/13 
 

 

Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 5 
 
Motion om föreningsutvecklare i Lysekils kommun  
UBN 2018-000259 
 
Lysekilspartiet har i en motion om föreningsutvecklare i Lysekils kommun (LKS 2018-
511) yrkat på att: Lysekils kommun skyndsamt skulle utreder och organiserar så att en 
tjänst med ett sådant innehåll tillsätts och att den initiala kostnaden beaktas i 
budgetarbetet 2019.  
 
Frågan om att kommunen skulle behöva stödja föreningarna mer aktivt och mer 
effektivt, till exempel med en föreningsutvecklare, togs upp redan i november 2017 av 
ett antal föreningar vid en föreningsdialog.  
 
En föreningsutvecklares uppdrag är att på olika sätt stötta det ideella föreningslivet i 
kommunen, såväl inom kultur- som fritidssektorn, samt skapa intresse och återväxt 
till föreningsverksamheten, med ett speciellt fokus på barn- och unga. Kostnad för en 
föreningsutvecklare ryms i 2019 års budget.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-28. 
 
Yrkande 
 
Monica Andersson (C): Bifall till motionen men att en projektanställning som 
föreningsutvecklare tillsätts på 2 år med tillägg att en utvärdering av tjänstens effekter 
sker senast november 2020. 
 
Ajournering 
 
Ajournering begäras och utbildningsnämndens sammanträde ajourneras under tiden 
15.43 – 15.46.  
 
Fortsatt yrkande 
 
Monica Andersson återtar sitt tidigare förslag och förslår i stället bifall till 
förvaltningens förslag med tillägg att en utvärdering av tjänstens effekter sker senast 
november 2020. 
 
Jeanette Janson (LP), Per Tengberg (LP) och Per Wallman (M): Bifall till Monica 
Anderssons förslag.  
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Utbildningsnämnden                                            2019-01-16 7/13 
 

 

Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Monica Anderssons förslag och finner att 
utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.  
 
Utbildningsnämndens beslut  
 
Utbildningsnämnden förslår kommunfullmäktige att bifalla motionen med tillägg att 
en utvärdering av tjänstens effekter sker senast november 2020. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturchef 
Fritidschef 
Kommunfullmäktige 
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Datum Dnr 

 2018-12-28 UBN 2018-000259 

  
Utbildningsförvaltningen 
Lena Garberg, 0523-61 32 24 
lena.garberg@lysekil.se 
 
 

Motion om föreningsutvecklare i Lysekils kommun 

 

Sammanfattning 

Lysekilspartiet har i en motion om föreningsutvecklare i Lysekils kommun (LKS 
2018-511) yrkat på att: Lysekils kommun skyndsamt skulle utreder och organiserar 
så att en tjänst med ett sådant innehåll tillsätts och att den initiala kostnaden 
beaktas i budgetarbetet 2019.  
 
Frågan om att kommunen skulle behöva stödja föreningarna mer aktivt och mer 
effektivt, till exempel med en föreningsutvecklare, togs upp redan i november 2017 
av ett antal föreningar vid en föreningsdialog.  
 
En föreningsutvecklares uppdrag är att på olika sätt stötta det ideella föreningslivet 
i kommunen, såväl inom kultur- som fritidssektorn, samt skapa intresse och 
återväxt till föreningsverksamheten, med ett speciellt fokus på barn- och unga.  
 

Kostnad för en föreningsutvecklare ryms i 2019- års budget. 
  

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden bifaller motionen att en tjänst som föreningsutvecklare 
tillsätts. 
 

Ärendet 

Lysekilspartiet har i en motion om föreningsutvecklare i Lysekils kommun (LKS 
2018-511) yrkat på att: Lysekils kommun skyndsamt skulle utreder och organiserar 
så att en tjänst med ett sådant innehåll tillsätts och att den initiala kostnaden 
beaktas i budgetarbetet i den nämnd där den förläggs, med sannolikhet 
utbildningsnämnden.  

Frågan om att kommunen skulle behöva stödja föreningarna mer aktivt och mer 
effektivt, till exempel med en föreningsutvecklare, togs upp redan i november 2017 
av ett antal föreningar vid en föreningsdialog i november 2017. Vid det tillfället var 
det arbetsgruppen för framtagandet av det Kultur- och fritidspolitiska programmet 
som kallat till dialog. Att inrätta en tjänst har därefter, såväl vad relevant stöd till 
föreningar kan innebära som de mer ekonomiska aspekterna, funnits med. Frågan 
om en föreningsutvecklare har beaktats i i utbildningsnämndens budgetarbete 
2019. 

http://www.lysekil.se/


 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-12-28 UN  nr  

 

Ett utökat stöd till föreningarna går i linje med vad som anges i det Kultur- och 
fritidspolitiska programmet vilket antagits av utbildningsnämnden (UBN 2018-
213). 

Förvaltningens utredning 

Föreningarna har påtalat ett behov 
Föreningarna i Lysekil har vid flera dialoger med kommunen påtalat att de behöver 
stöd i att, utveckla föreningarnas verksamheter till exempel genom samarbete 
föreningarna emellan men också hjälp med att söka bidrag utanför kommunen. 
Utbildningsförvaltningen har i dagsläget inte den kompetens och de resurser som 
krävs för att stödja föreningsverksamheten på ett relevant sätt.   
 
En föreningsutvecklares uppdrag  
En föreningsutvecklares uppdrag är att på olika sätt stötta det ideella föreningslivet 
i kommunen såväl inom kultur- som fritidssektorn samt skapa intresse och återväxt 
för det ideella engagemanget i samhället. Det handlar också om att samordna de 
kommunala anläggningarnas användning tillsammans med föreningslivet. Det ska 
också finnas kopplingar till ungdomsverksamheten i uppdraget, som till exempel 
att samverka med fritidsgårdsverksamheten och skolan i många frågor som rör 
aktiviteter och arrangemang.  
 
Uppdraget innebära också, att tillsammans med kultur- och fritidscheferna, ta ett 
strategiskt grepp om föreningsaktiviteter och återväxt i ideella föreningar. För detta 
krävs analyser och insikter så att föreningarna kan ges det stöd de behöver men det 
handlar också om att utveckla stödformer som är relevanta för det ideella 
engagemanget på lång sikt. 
 
Kostnad 
Kostnad för en föreningsutvecklare är cirka 600 000/år.  För 2019 ryms denna 
kostnad i budget. 
 
Utbildningsförvaltningens slutsatser 
Föreningslivet i Lysekil behöver kvalificerat stöd vilket de inte får idag. Det saknas 
hållbara samverkansytor mellan kommunen och föreningslivet. Att inrätta en ny 
tjänst som föreningsutvecklare skulle ge föreningarna en reell möjlighet att såväl 
bibehålla som utveckla verksamheterna. 

 

 

Lennart Olsson Lena Garberg 
Förvaltningschef Handläggare 

 

Beslutet skickas till  

Kulturchef 
Fritidschef 
Kommunfullmäktige 



 
 
 
Motion om föreningsutvecklare i Lysekils kommun. 
 
Föreningslivet är otroligt viktigt för en kommuns välfärd och en ytterst viktig del för en 
lyckad integration. Dessvärre genomgår (nästan) alla föreningar sedan ett antal år ett 
stålbad då det är svårare och svårare att få ideella krafter att räcka till. 
Många kommuner har redan insett nyttan av föreningslivets styrka och bredd inom 
fritid och kulturlivet och därför tillfört personella resurser för att stötta de lokala 
föreningarnas överlevnad och utveckling.  
Uppgifter kan variera men vanligt är att hjälpa till med; 
  
-söka olika sorters bidrag externt och internt  
-vara koordinator vid lägerverksamhet 
-planera festivaler, mässor och andra aktiviteter 
 -marknadsföra och organisera aktiviteter mot skolan 
 
En föreningsutvecklare skall vara som ”spindeln i nätet” och ge föreningarna mer tid till 
sitt huvuduppdrag- att bedriva meningsfull fritid för redan frälsta OCH ha kraft att 
rekrytera nya deltagare. Föreningslivet huvudsakliga verksamheter skall givetvis även i 
fortsättningen bedrivas av föreningens styrelse och medlemmar men en sådan här tjänst 
ger dem chansen att fokusera på sitt huvuduppdrag. 
  
Vi i Lysekilspartiet är övertygade om att tjänsten betalar sig själv både på kort och lång 
sikt.  
 
 
Jag yrkar därför att Lysekils kommun skyndsamt utreder och organiserar så att en 
tjänst med detta innehåll tillsätts och att den initiala kostnaden beaktas i 
budgetarbetet i den nämnd där den förläggs, med sannolikhet 
Utbildningsnämnden.  
 
 
Lysekil 2018-08-25 
 
 
Jeanette Janson, Lysekilspartiet 



 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 
2019-09-04 

28 (31) 

        Justerare Utdragsbestyrkande 

LKS § 140 Dnr 2015-000339 

Svar på motion om offentlig toalett i Grundsunds centrum, som ska 
vara öppet året runt 
Sammanfattning 
Thomas Falk har i en motion från 2015 föreslagit att en offentlig toalett anläggs i 
Grundsunds centrum och som ska vara öppen året om.    

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-27, § 114 att teckna ett 10-årigt 
hyresavtal för en offentlig toalett i Grundsund med LysekilsBostäder AB. 
Motionärens förslag har därmed realiserats.    

Beslutsunderlag 
Motion 
Protokoll från kommunfullmäktige 2015-06-25, § 73   

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad 
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/1 

Datum 

2019-08-09 

Dnr 

LKS 2015-000339 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Mari-Louise Dunert, 0523-61 31 04 
mari-louise.dunert@lysekil.se 
 
 

Svar på motion om offentlig toalett i Grundsunds centrum 

Sammanfattning 

Thomas Falk har i en motion från 2015 föreslagit att en offentlig toalett anläggs i 
Grundsunds centrum och som ska vara öppen året om.    

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-27, § 114 att teckna ett 10-årigt 
hyresavtal för en offentlig toalett i Grundsund med LysekilsBostäder AB. 
Motionärens förslag har därmed realiserats.    

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.      

Ärendet 

Thomas Falk har i en motion från 2015 föreslagit att en offentlig toalett anläggs i 
Grundsunds centrum och som ska vara öppen året om. 

Förvaltningens synpunkter  

Behovet av en offentlig toalett i Grundsund har varit påtalat under många år. 
LysekilsBostäder AB har anvisat en lokal för lämplig placering och har 
iordningsställt en toalett som är avsedd att hållas öppen året runt, dygnet runt. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-27, § 114 att teckna ett 10-årigt 
hyresavtal för en offentlig toalett i Grundsund med LysekilsBostäder AB. 
Motionärens förslag har därmed realiserats. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare 

 

Bilagor 

Motion 
Protokoll från kommunfullmäktige 2015-06-25, § 73 
 

Beslutet skickas till  

Motionären  





LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2015-06-25 39 (46)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 73

MOTION OM OFFENTLIG TOALETT I GRUNDSUNDS CENTRUM
Dnr: LKS 2015-339

Thomas Falk (LP) har i en motion 2015-06-22 föreslagit att anlägga en offentlig
toalett i Grundsunds centrum.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Motion 2015-06-22.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut.

Beslutet skickas till

Motionären
Kommunstyrelsen



 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 
2019-09-04 

29 (31) 

        Justerare Utdragsbestyrkande 

LKS § 141 Dnr 2017-000713 

Svar på motion om offentlig toalett i Grundsund 
Sammanfattning 
Richard Åkerman (M) har i en motion från 2017 föreslagit att en offentlig toalett 
anläggs i Grundsunds centrum. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-27, § 114 att teckna ett 10-årigt 
hyresavtal för en offentlig toalett i Grundsund med LysekilsBostäder AB. 
Motionärens förslag har därmed realiserats.        

Beslutsunderlag 
Motion 
Protokoll från kommunfullmäktige 2017-10-19, § 138 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad 
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.        

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/1 

Datum 

2019-08-09 

Dnr 

LKS 2017-000713 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Mari-Louise Dunert, 0523-61 31 04 
mari-louise.dunert@lysekil.se 
 
 

Svar på motion om offentlig toalett i Grundsunds centrum 

Sammanfattning 

Richard Åkerman (M) har i en motion från 2017 föreslagit att en offentlig toalett 
anläggs i Grundsunds centrum. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-27, § 114 att teckna ett 10-årigt 
hyresavtal för en offentlig toalett i Grundsund med LysekilsBostäder AB. 
Motionärens förslag har därmed realiserats.         

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.         

Ärendet 

Richard Åkerman (M) har i en motion från 2017 föreslagit att en offentlig toalett 
anläggs i Grundsunds centrum. 

Förvaltningens synpunkter  

Behovet av en offentlig toalett i Grundsund har varit påtalat under många år. 
LysekilsBostäder AB har anvisat en lokal för lämplig placering och har 
iordningsställt en toalett som är avsedd att hållas öppen året runt, dygnet runt. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-27, § 114 att teckna ett 10-årigt 
hyresavtal för en offentlig toalett i Grundsund med LysekilsBostäder AB. 
Motionärens förslag har därmed realiserats. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare  

 

Bilagor 

Motion 
Protokoll från kommunfullmäktige 2017-10-19, § 138 

Beslutet skickas till  

Motionären 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2017-10-19 37 (43)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 138

Motion om offentlig toalett i Grundsund
Dnr: LKS 2017-713

Richard Åkerman (M) föreslår i en motion 2017-10-09 att kommunen inrättar en
offentlig toalett i Grundsunds centrum.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Motion 2017-10-09

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.

Beslutet skickas till

Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motionen)



 

 i Lysekils kommun 
 
 

 

 

 

 

 

Motion om offentlig toalett i Grundsund 

 

I Grundsunds centrum är det stort behov av en offentlig toalett. Dagligen rör 

sig många människor mellan ICA och ett antal butiker i anslutning till torget. 

Särskilt vid helger året runt kommer utöver fastboende även fritidsboende. 

Därtill anländer ett antal turistbussar med besökare som ska se miljöerna till 

TV-serien Saltön. Man har kunnat räkna upp till 19 bussar på en enda dag. 

Efter en ibland lång resa är behoven akuta. Toaletten på Östra kajen ligger 

alldeles för långt bort, och den är främst till för båtgäster. 

Avsaknaden av en toalett har länge varit ett problem. Med tiden har det es-

kalerat till en sanitär olägenhet som verkligen måste få en lösning. 

Nya Moderaterna föreslår  

Att en offentlig toalett inrättas i Grundsunds Centrum. 

 

För Nya Moderaterna i Lysekils kommun 

2017-10-09 

/Richard Åkerman 



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2019-09-04 
 

31 (31) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

LKS § 143 Dnr 2017-000740  

Svar på motion om att installera solceller på kommunens byggnader 
Sammanfattning 
Inge Löfgren (MP) föreslår i en motion 2017 om att Lysekils kommun bör installera 
solceller på kommunens byggnader.    

Förvaltningen är av uppfattningen att det vore bra ur flera perspektiv att installera 
solceller på de kommunala fastigheter, där så är lämpligt. Det skulle innebära att 
Lysekils kommun använder sig av en hållbar elproduktion.    

Beslutsunderlag 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-10-19, § 141 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad 
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/1 

Datum 

2019-06-17 

Dnr 

LKS 2017-000740 
 
Avdelningen för hållbar utveckling 
Michael Johansson, 0523-61 31 50 
michael.johansson@lysekil.se 
 
 

Svar på motion om solceller på kommunens byggnader 

Sammanfattning 

Inge Löfgren (MP) föreslår i en motion 2017 om att Lysekils kommun bör installera 
solceller på kommunens byggnader.    

Förvaltningen är av uppfattningen att det vore bra ur flera perspektiv att installera 
solceller på de kommunala fastigheter, där så är lämpligt. Det skulle innebära att 
Lysekils kommun använder sig av en hållbar elproduktion.    

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.      
 
Ärendet 

Inge Löfgren (MP) föreslår i en motion 2017 att Lysekils kommun bör installera 
solceller på kommunens byggnader. Målsättningen bör vara att göra kommunen 
självförsörjande på elström.  

Förvaltningens synpunkter  

Förvaltningen är av uppfattningen att det vore bra ur flera perspektiv att installera 
solceller på de kommunala fastigheter, där så är lämpligt. Det skulle innebära att 
Lysekils kommun använder sig av en hållbar elproduktion. På lång sikt är det en 
ekonomisk investering som bidrar till minskade kostnader samtidigt som Lysekil 
kommuns självförsörjningsförmåga ökar. 

Redan i dag planerar Lysekilsbostäder AB för att all nybyggnation ska förses med 
solceller. Förvaltningen tillsammans med LEVA i Lysekil AB tittar på en 
helhetslösning för stadshuset där syftet är energioptimering och i denna studie 
ingår att montera solceller på taket. Om utfallet är positivt bedömer förvaltningen 
att detta kan ligga till grund för fler solceller på andra kommunala fastigheter. Det 
pågår också en dialog mellan Lysekils hamn AB och LEVA i Lysekil AB om ett 
pilotprojekt med målet att sätta solceller på ett av magasinen i hamnen.   

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Michael Johansson 
Avd. chef hållbar utveckling 

 

Bilaga/bilagor 

Motion 
Protokoll från kommunfullmäktige 2017-10-19, § 141 

Beslutet skickas till  

Motionären 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2017-10-19 40 (43)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 141

Motion om att installera solceller på kommunens byggnader
Dnr: LKS 2017-740

Inge Löfgren (MP) föreslår i en motion 2017-10-17 att kommunen installerar solceller
på kommunens byggnader. Målsättningen bör vara att göra kommunen
självförsörjande på elström.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Motion 2017-10-17

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.

Beslutet skickas till

Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motionen)



 

                 Miljöpartiet                               2017-10-17 

                    i Lysekil 
 

 

 

 

Till  

Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 

 

Motion om att installera solceller på kommunens 

byggnader 
  

Installation av solceller för att producera elström ökar snabbt i många av världens 

länder. I Sverige ökade installationen med 63 procent 2016. Nästan all solcellsel 

produceras på hustak i Sverige.  

 

Många kommuner runt om i Sverige installerar idag solceller. Lysekils kommun 

bör göra samma sak. Kommunen äger många byggnader som kan vara lämpliga för 

solceller.  

 

Elproduktion med hjälp av solen är det klart miljövänligaste sättet att producera el. 

Samtidigt är installationskostnaden låg jämfört med annan ny produktion. Solceller 

behöver nästan inget underhåll. Livslängden är dessutom mycket lång, över 50 år.  

 

Med solceller kan kommunen bidra till att minska användningen av olja, kol och 

fossil gas. Utsläppen av koldioxid som påverkar klimatet kommer då att minska.  

 

En rad ekonomiska fördelar finns. Med solceller kommer kommunen att få 

betydligt lägre elkostnader. Statliga bidrag finns för att påskynda övergången. 

Installation på hustak kan ske både snabbt och enkelt med små ingrepp.  

 

I Tyskland är solcellerna på väg att stå för närmare 10 % av landets elbehov. 

Tillsammans med vindkraft kommer solceller inom en nära framtid att stå för 

huvuddelen av elproduktionen. Sverige har ungefär samma solinstrålning som 

Tyskland och kan nå samma resultat.   

Med ledning av ovanstående yrkar Miljöpartiet på att Lysekils kommun bör 

installera solceller på kommunens byggnader. Målsättningen bör vara att göra 

kommunen självförsörjande på elström.  

 

För Miljöpartiet i Lysekil 
 

 

 

 

Inge Löfgren  



 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 
2019-09-04 

30 (31) 

        Justerare Utdragsbestyrkande 

LKS § 142 Dnr 2017-000118 

Svar på motion om att utreda förutsättningarna för samlokalisering av 
de s.k. blåljusverksamheterna 
Sammanfattning 
Ronald Rombrant med flera representanter för Lysekilspartiet har i en motion 2017-
02-13 föreslagit att kommunstyrelsen skyndsammast ges i uppdrag att utreda
förutsättningarna för och möjliga vinster med en samlokalisering av de s.k.
blåljusverksamheterna.

Sedan motionen skrevs har Lysekilsbostäder AB uppfört en ny ambulansstation för 
Västra Götalandsregionens räkning och en upprustning har skett av brandstationen i 
Lysekil. Frågan om samlokalisering av de s.k. blåljusverksamheterna är därför inte 
längre aktuell.     

Beslutsunderlag 
Motion 
Protokoll från kommunfullmäktige 2017-02-16, § 24   

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.    

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 

2019-08-13 

Dnr 

LKS 2017-000118 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Leif Schöndell, 0523-61 31 01 
leif.schondell@lysekil.se 
 
 

Svar på motion från Ronald Rombrant med flera (LP) om att 
utreda förutsättningarna för och möjliga vinster med en 
samlokalisering av de s.k. blåljusverksamheterna 

Sammanfattning 

Ronald Rombrant med flera representanter för Lysekilspartiet har i en motion 
2017-02-13 föreslagit att kommunstyrelsen skyndsammast ges i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för och möjliga vinster med en samlokalisering av de s.k. 
blåljusverksamheterna. 

Sedan motionen skrevs har Lysekilsbostäder AB uppfört en ny ambulansstation för 
Västra Götalandsregionens räkning och en upprustning har skett av brandstationen 
i Lysekil. Frågan om samlokalisering av de s.k. blåljusverksamheterna är därför inte 
längre aktuell.     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.     

Ärendet 

Ronald Rombrant med flera representanter för Lysekilspartiet har i en motion 
2017-02-13 föreslagit att kommunstyrelsen skyndsammast ges i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för och möjliga vinster med en samlokalisering av de s.k. 
blåljusverksamheterna. 

Bakgrunden till motionen var de dialoger som förts dels mellan Lysekils kommun 
och Västra Götalandsregionen om deras behov av mer ändamålsenliga lokaler för 
ambulansverksamheten, dels önskemål från Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän om behov av upprustning av brandstationen i Lysekil vad gäller 
arbetsmiljö samt funktionalitet i övrigt. 

Förvaltningens synpunkter  

Förvaltningen kan konstatera att sedan motionen skrevs har Lysekilsbostäder AB 
uppfört en ny ambulansstation för Västra Götalandsregionens räkning vilken 
invigdes i december 2018.  

När det gäller brandstationen i Lysekil fördes under 2017 en dialog med 
räddningstjänstförbundet om behov av upprustning samt lokalisering. Denna 
resulterade i att en besiktning av lokalerna har genomförts och de bedöms kunna 
fungera tillfredsställande för överskådlig tid framöver. Ett antal insatser för att 
arbetsmiljön samt funktionaliteten i övrigt är genomförda under 2017/2018. Totalt 
har ca 3,1 mnkr investerats i upprustning av brandstationen. Under innevarande år 
ska reservkraft installeras till en budgeterad nettokostnad för kommunen på ca 0,8 
mnkr efter investeringsbidrag från MSB.  



 

Tjänsteskrivelse Sid 2/2 

 

Dnr 

LKS 2017-000118 
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Ledningen för räddningstjänsten gör idag bedömningen att lokalerna fungerar på 
ett tillfredsställande sätt. Vidare ligger brandstationen väl till när det gäller 
rekryteringsunderlag för RiB-personal (deltid) där det är avgörande att 
anspänningstid kan hållas. 

Frågan om samlokalisering av de s.k. blåljusverksamheterna är mot bakgrund av 
ovanstående inte längre aktuell, varför motionen bör avslås. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör  
 

Bilagor 

Motion 
Protokoll från kommunfullmäktige 2017-02-16, § 24 

Beslutet skickas till  

Motionärerna 



 

Facebook: Lysekilspartiet 
Forum Lysekilspartiet 

www.lysekilspartiet.nu 
 

info@lysekilspartiet.nu 
 

 

 

 

MOTION 2017-02-12 

Utred förutsättningarna för och möjliga vinster med en samlokalisering av de s k  

blåljusverksamheterna  

Sedan en tid tillbaka har det pågått diskussioner om att kommunen ska bygga och hyra ut en 
ambulansstation till Västra Götalandsregionen. Nuvarande station vid Rosviks torg motsvarar enligt uppgift 
inte verksamhetens krav på funktionalitet och arbetsmiljö. 
 
En annan ”blåljusverksamhet”, vårt eget kommunalförbund Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
(RMB), som vi har ihop med Uddevalla och Munkedal, har också tagit kontakt med kommunen utifrån en 
identisk frågeställning.  
 
Vid RMB:s direktionsmöte 2017-01-20 beslutade direktionen att begära att Lysekils kommun ska bygga en 
ny brandstation. I protokollet från RMB står:  
 
”Befintlig brandstation i Lysekil är sliten, föråldrad och ur arbetsmiljösynpunkt inte ändamålsenlig samt 
olämpligt lokaliserad. En nybyggnation ger Lysekils kommun en funktionell brandstation med 
ändamålsenlig placering som ger bästa möjliga tillgänglighet och bättre förutsättningar för en effektiv 
service till kommuninvånarna” 
 
Lysekils brandstation byggdes i början av 70-talet, lokalerna är alltså mer än 40 år gamla. Det bokförda 
värdet uppgick per 2016-12-31 till 2,6 mkr. I kommunens investeringsbudget för 2017 är det avsatt 3 mkr 
för att fräscha upp omklädningsrummen. Satsningar i denna storleksordning på en 40 år gammal 
hallbyggnad ställer vi oss frågande till.  
 
Vi antar att kommunstyrelsen kalkylerar med en ekonomisk livslängd på 20-30 år. Vi har förstås ingen 
kristallkula, men vi håller det för ytterst osannolikt att kommunen vill använda detta centrala läge till en 
brandstation så många år in i framtiden. Här kan exempelvis byggas hyresbostäder för seniorer, en utmärkt 
plats för ett sådant ändamål. 
 
Vi hävdar att det finns mångmiljonbelopp att spara om vi kan samlokalisera en byggnad på en fastighet för 
de s k  blåljusverksamheterna. Det finns kanske andra likande verksamheter i kommunen som också skulle 
kunna utnyttja lokalerna. I andra kommuner har det även skett en samordning med hemsjukvården.     
 
Vi föreslår mot denna bakgrund att kommunstyrelsen skyndsammast ges i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för - och möjliga vinster - med en samlokalisering av de s k blåljusverksamheterna      

 

Ronald Rombrant, (lp) 2:e v ordf kommunstyrelsen 
 

Tomas Andreasson (lp), v ordf i Lysekilsbostäder AB 

Fredrik Häller(lp) kommunstyrelsen, v ordf i Stadshus AB 
 

Ronny Hammargren (lp), led i Lysekilsbostäder AB 

Catharina Hansson (lp) led kommunstyrelsen Gert-Ove Forsberg (lp), led i Räddningstjänstförbundet 
Mitt Bohuslän 

Fredrik Lundqvist (lp) ers kommunstyrelsen  
 
Bilaga: Protokoll från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns direktionsmöte 2017-01-20 

https://www.facebook.com/Lysekilspartiet-462804940464135/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/lysekilspartiet/
http://www.lysekilspartiet.nu/
mailto:info@lysekilspartiet.nu
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 24

Motion om att utreda förutsättningar för blåljusverksamheterna
Dnr: LKS 2017-118

Ronald Rombrant (LP) har i en motion 2017-02-13 föreslagit att kommunstyrelsen
skyndsamt ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för, och möjliga vinster med en
samlokalisering av de så kallade blåljusverksamheterna.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Motion 2017-02-13

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.

Beslutet skickas till

Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motion)
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Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av Lysekils kommuns förtroendevalda revisorer granskat kommunens 
underhåll av fastigheter. Granskningen har syftat till att besvara följande revisionsfråga: 

Underhålls kommunens fastigheter enligt god fastighetsekonomi? 

Den sammanfattande bedömningen är att arbetet med fastighetsunderhåll endast till viss del 
bedrivs ändamålsenligt enligt god fastighetsekonomi. 

Bedömningen baseras sammanfattningsvis på följande: 

 Fastighetsavdelningen har i nuläget ingen uppdaterad underhållsplan för 
kommunens fastigheter att utgå ifrån vid planering av underhållsinsatser.  

 Det saknas tydliga mål, riktlinjer och underhållsplaner samt underlag som visar om 
det avsätts tillräckliga ekonomiska resurser för planerat underhåll av fastigheter. 

 Det saknas riktlinjer för hur fastighetsunderhåll ska prioriteras, samt en 
lokalförsörjningsplan som ger stöd för hur underhållsinsatserna ska prioriteras.  

 Bristande rutiner för hur underhåll riskerar medföra att ekonomiska resurser inte 
används tillräckligt effektivt.    

 Kommunen har en underhållsskuld. Hur stor denna underhållsskuld är vid tid för 

granskning är dock inte känt då den senaste underhållsskuldsinventeringen gjordes i 

samband med underhållsplan för kommunen framtagen åren 2013-2015.  

 Kommunen använder inget systemstöd för att hantera dokumentation och planering 

av underhåll.  

 

Vi rekommenderar kommunen att:  

 Införskaffa och tillse att ett fastighetshanteringssystem implementeras.  

 Arbetet med att ta fram en uppdaterad underhållsplan samt beräkning av 

kommunens samlade underhållsskuld formaliseras och att en tidplan tas fram 

för dess genomförande.  

 Mål och prioriteringsordningar tas fram i syfte att öka styrningen och 

samordning av kommunens fastighetsunderhållsarbete.  

 En översyn av befintlig gränsdragningslista genomförs i syfte att uppdatera och 

förtydliga den ifall det bedöms nödvändigt.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Av balansräkning i Lysekils kommuns årsredovisning 2017 framgår att ungefär 57,7 procent 

av kommunens och 76,7 procent av kommunkoncernens tillgångar utgörs av posten Mark, 

byggnader och tekniska anläggningar. En stor del av denna post avser fastigheter. För att 

kommunen ska kunna bevara och säkerställa dessa tillgångars värde är det viktigt att det 

finns en ändamålsenlig organisation och rutiner för underhåll av fastigheterna. Att lokalerna 

planeras och underhålls ur ett verksamhetsmässigt perspektiv är också av stor vikt. Om 

underhållsnivån inte är tillräcklig kan det leda till ett uppdämt behov av underhållsåtgärder 

som ackumuleras samt att investeringar- och reinvesteringar måste tidigareläggas. Risken 

ökar att planerat underhåll bortprioriteras till förmån för akut underhåll. Det är därför av 

stor betydelse att styrning och planering av underhållet fungerar väl.  

Kommunens revisorer har utifrån en risk- och väsentlighetsanalys beslutat att granska 

kommunens arbete med fastighetsunderhåll.  

1.2. Revisionsfråga  

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: 

Underhålls kommunens fastigheter enligt god fastighetsekonomi? 

1.3. Kontrollmål 

För att besvara revisionsfrågan har följande kontrollmål formulerats: 

 

 Finns tydliga mål, riktlinjer och underhållsplaner samt tillräckliga ekonomiska 

resurser för underhåll av fastigheter? 

 Hur styrs, samordnas och budgeteras fastighetsunderhåll? 

 Finns det underhållsplaner och hur ofta uppdateras de? 

 Är nuvarande underhåll tillräckligt i förhållande till verksamhetens egen 

bedömning av det egentliga behovet? 

 Finns ett eftersläpande underhåll (underhållsskuld)? 

 Hur samordnas åtgärder för energieffektivisering med planering och utförande 

av fastighetsunderhåll? 

 Vilken uppföljning har kommunen av fastighetsstandard? 

 Hur följs brukarnas synpunkter på lokalerna upp? 

 Sker besiktningar? 
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Rapporten är utformad utifrån kontrollmålen. Utöver granskningsresultat har 

rapporten även ett inledande kapitel som behandlar allmänna orsakssamband inom 

fastighetsunderhåll. 

 

1.4. Revisionskriterier  

Följande revisionskriterier tillämpas i rapporten: 
 

 Kommunallag (KL) 

 Kommunal redovisningslag (KRL) 

 Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

 Kommunens regler och riktlinjer 

 

1.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom studier av styrande och stödjande dokument i form av 
underhållsplaner, verksamhetsberättelser etc. Därutöver har intervjuer/mailkontakt 
genomförts med följande funktioner: 

 Fastighetschef, Fastighetsavdelningen  

 Driftchef, Fastighetsavdelningen  

 Ekonomicontroller, Kommunledningsförvaltningen   

 Förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen  

 
Granskningsrapporten har varit föremål för sakgranskning.   

Avgränsning 

Granskning avser kommunens fastigheter. Granskningen kommer inte kunna fastställa en 
objektiv bedömning av storleken på eventuellt eftersatt underhåll.  
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2. Allmänt om fastighetsunderhåll 

Löpande underhållsinsatser krävs för att tillgångarna ska behålla sitt värde, funktion och 

skick. Det är inte ovanligt i kommuner att besparingskrav leder till att planerade 

underhållsåtgärder skjuts på framtiden vilket i förlängningen kan leda till att tillgångarna 

måste rekonstrueras från grunden till hög kostnad.  I sammanhanget ska det framhållas att 

kommuner som har bristande underhåll och avsaknad av långsiktigt perspektiv frångår 

principen om ”god ekonomisk hushållning”. 

 

Underhåll var tidigare i princip att likställa med utgift som löpande ska kostnadsföras, men 

sedan år 2014 har detta ändrats i och med införandet av komponentavskrivning. 

Komponentavskrivning är infört i Lysekil sedan år 2016.  

Införandet av komponentavskrivning har i praktiken gjort att underhållsåtgärder som 

tidigare klassades som drift numera klassas som investering. Om en åtgärd kallas 

felavhjälpande, löpande eller planerat underhåll har inte någon betydelse ur ett 

redovisningsperspektiv. 

Underhåll definieras som åtgärder som syftar till att återställa funktionen i ett 

förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning. I Lysekils kommun används kategorierna 

planerat underhåll och reinvesteringar som benämning på denna typ av underhåll.   

Felavhjälpande underhåll, ibland även kallat akut underhåll, syftar till att återställa en 

funktion som oförutsett nått en oacceptabel nivå. Det kan till exempel handla om att byta ut 

en vattenkran som läcker eller en fönsterruta som gått sönder.  

Planerat underhåll (och reinvesteringar) är planerat i tid, art och omfattning. Underhållet 

genomförs med en längre periodicitet än ett år och syftar till att återställa en byggdels 

funktion. Kostnader för personal, material, maskiner, fordon, arbetsledning och 

entreprenörer ingår i budgeten för planerat underhåll.  Exempel på planerat underhåll är att 

byta ut en vattenkran som överskridit sin livslängd enligt komponentredovisningen, även om 

kranen fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Genom att byta ut vattenkranen i enlighet med 

komponentredovisningen avvärjer fastighetsägaren eventuellt framtida felavhjälpande 

underhåll, eller i värsta fall omfattande renoveringar förorsakade av en vattenskada.  

Löpande underhåll i tid -
Minimal insats och kostnad

Direkt underhållsbehov
Större insats och 

kostnad

Eftersatt underhåll
Rekonstruktion = 

hög kostnad
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3. Granskningsresultat 

3.1. Styrning och ledning av fastighetsunderhåll 

Avsnittet besvarar följande kontrollmål: 

 

 

 

3.1.1. Iakttagelser 

Samlad lokalyta förvaltad av kommunen och dess fastighetsavdelning uppgår i erhållen 
statistik för år 2018 till 72 982 BRA1. I Diagram 1 nedan presenteras hur den del av 
kommunens fastighetsbestånd som förvaltas av kommunen och fastighetsavdelningen är 
fördelat mellan olika kategorier av verksamhets- och övriga lokaler. Utöver dessa fastigheter 
förvaltas kommunens omsorgslokaler av Riksbyggen genom avtal mellan Riksbyggen och 
kommunen.  Stora delar av de kommunalt förvaltade lokalerna nyttjas inom ramen för 
utbildningsnämndens verksamhetsområde. I denna nämnds ansvar ingår även kommunens 
kultur och fritidsverksamhet.  

Som fördelningen i Diagram 1 nedan visar utgör förskole- och skollokaler ca 42 procent av 
den totala lokalytan som förvaltas av kommunens fastighetsavdelning. Adderas till dessa 
lokalkategorier sporthallar och idrotts- och frilufslokaler utgör lokaler för utbildnings-
nämndens verksamhet ca 72 procent av den totala lokalytan som förvaltas av kommunens 
fastighetsavdelning. 

Av Diagram 1 nedan framgår att en relativt stor del av det förvaltade lokalbeståndet, 15 
procent, utgörs av vad vi klassificerar som övriga lokaler. I kategorin Övriga lokaler ingår 
bland annat saneringsfastigheter, hamnfastigheter och kajer, brandstationer och 
kommersiella- och samlingslokaler.  

 

 

 

                                                             

1 BRA = Bruksarea. Boverkets definition av Bruksarea: Bruksarea förkortas BRA och kan kortfattat beskrivas som den 
sammanlagda ytan av varje separat enhet, exempelvis varje bostadslägenhet, lokal eller trapphus. Hur bruksarea exakt 
definieras och beräknas framgår av SVENSK STANDARD SS 21054:2009, Area och volym för husbyggnader – Terminologi och 
mätregler. 

Finns tydliga mål, riktlinjer och underhållsplaner samt tillräckliga ekonomiska 
resurser för underhåll av fastigheter? 
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Diagram 1. Lokalfördelning fastighetsbestånd förvaltat av 
fastighetsavdelningen/kommunen år 2018  

 
 

Tabell 1. Sammanställning fastighetsbestånd förvaltat av fastighetsavdelningen år 2018 

Fastighetsstatus Antal fastigheter Bruksarea 

Avställda fastigheter 21 7 710 

Verksamhetsfastigheter 31  58 488 

Övriga fastigheter 34  6 784 

Totalt exklusive avställda 
fastigheter  

65  65 272 

Totalt inklusive avställda 
fastigheter 

86 72 982 

 

8%

34%

23%

7%

12%

15%

Förskola Skola

Sporthallar Idrott och frilufslokaler

Lokaler tillhörande Fastighet, Kost & Städ Övriga lokaler
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Som framgår av Tabell 1 utgör avställda lokaler cirka 11 procent av den totala lokalyta som 
förvaltas av kommunen. Lokalkategorin avställda fastigheter avser fastigheter vilka inte fullt 
ut finansieras av hyresgäster. Det kan vara en fastighet där en del hyrs ut och en del är 
tomställd.    

Vid intervju beskrivs att underhållsprioriteringar i vissa fall försvåras av att kommunen inte 
har en tydlig bild av hur kommunens lokalförsörjningsbehov ska tillgodoses framåt. 
Osäkerhet i denna fråga försvårar planering av underhåll eftersom vidtagna 
reinvesteringsåtgärders verksamhetsmässiga och ekonomiska livslängd blir svårare att 
beräkna. Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska en lokalförsörjningsplan för fem 
år presenteras i samband med budgeten. Fastighetschefen har inom 
tjänstemannaorganisationen erhållit uppdrag att utveckla arbetet med att ta fram en 
lokalförsörjning som ger tillräcklig framförhållning och långsiktighet.   

Vidare beskrivs vid intervju att det saknas tydliga riktlinjer som beskriver hur 
underhållsåtgärder ska prioriteras. Fastighetsavdelningen har heller inte en uppdaterad 
underhållsplan att utgå ifrån vid planering av underhållsåtgärder.  

I kommunens Budget 2018 med plan 2019-2020 och Budget 2019 med plan 2020-2021 
återfinns inget mål med tydlig koppling till kommunens arbete med fastighetsunderhåll. 
Vidare framgår av intervju att det på verksamhetsnivå saknas mål med koppling till 
fastighetsunderhåll.  

I kommunens budget 2018 beskrivs dock att kommunen står inför stora behov av underhåll 
av sina anläggningar och att utmaningen blir att skapa ett ekonomiskt utrymme för att klara 
av detta. Som en förutsättning beskrivs att kommunen uppnår sitt resultatmål på i snitt två 
procent.  

Reinvesteringsbudget för fastighetsunderhåll utgår år 2018 från avskrivningstakten på 
kommunens fastighetsbestånd. Denna metod för budgetering syftar till att bibehålla värdet 
på kommunens fastighetsbestånd och ska därmed säkerställa att en underhållsskuld inte 
byggs upp eller byggs på. Utan ytterligare medel är det dock inte möjligt att minska en 
eventuellt redan uppbyggd underhållsskuld. Reinvesteringsbudget för fastighetsunderhåll 
tillfallande fastighetsavdelningen uppgick i budget år 2018 till 13,5 mnkr, 2019 till 12 mnkr. 
För de kommande planåren upptas 13 mnkr/år. 

3.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att det inte finns tydliga mål, riktlinjer och underhållsplaner samt underlag som 
visar om det avsätts tillräckliga ekonomiska resurser för planerat underhåll av fastigheter. 

Detta grundar vi på att det inte finns något mål med bärning på fastighetsunderhåll i 
kommunens budget eller på nämnds-/verksamhetsnivå. Vidare att det saknas riktlinjer för 
hur fastighetsunderhåll ska prioriteras, samt en lokalförsörjningsplan som ger stöd för hur 
underhållsinsatserna ska prioriteras.  
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Avsaknaden av tydliga riktlinjer, en uppdaterad underhållsplan samt en fastställd 
lokalförsörjningsplan riskerar leda till brister i hur underhållsåtgärder prioriteras; vilket i sin 
tur kan medföra att tillgängliga ekonomiska resurser inte används så effektivt som möjligt. 

 Vi bedömer därför kontrollmålet som ej uppfyllt.   

3.2. Organisation och styrning av kommunens underhållsarbete 

Avsnittet besvarar följande kontrollmål: 

 

 

 

3.2.1. Iakttagelser 

Ansvar enligt reglementen 

Av reglementet framgår att kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska 
förvaltningsorgan. I egenskap av detta har styrelsen ett helhetsansvar för kommunens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna 
förvaltning av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över nämndernas verksamhet. I 
detta ingår att ta fram styrdokument för kommunen, samt följa upp frågor vilka inverkar på 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning.  

Kommunstyrelsen hade till och med utgången av år 2018 ansvar för förvaltning av byggnader 
inom kommunens fastighetsinnehav. Från och med år 2019 har detta ansvar överförts till den 
nyinrättade samhällsbyggnadsnämnden.  

Organisation 

Förvaltningen av kommunens byggnader sker inom ramen för samhällsbyggnadsnämnden.  
Följande avdelningar och enheter ingår i samhällsbyggnadsförvaltningen: 

•Avdelningen för IT. 

•Avdelningen för Mark och Gata. 

•Avdelningen för Plan och Bygg. 

•Administrativ enhet 

•Avdelningen för Fastighet och Service 

 
Hur styrs, samordnas och budgeteras fastighetsunderhåll? 

Hur samordnas åtgärder för energieffektivisering med planering och utförande av 

fastighetsunderhåll? 
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Denna politiska organisationsförändring beskrivs i intervju som positiv, då 
fastighetsavdelningens verksamhetsfrågor hanteras av en nämnd som har förutsättningar att 
ha större fokus på dessa frågor.  

Fastighetschefen har det övergripande ansvaret för fastighetsfrågor inom kommunens 
tjänstemannaorganisation. Under fastighetschefen finns en driftchef, vilken ansvarar för 
planerat- och felavhjälpande underhåll samt förvaltning av externa hyresavtal (ca. 40 000 
kvadratmeter). Vid fastighetsavdelningen finns även totalt 12 fastighetsskötare och 2 
vaktmästare vilka arbetar med underhåll av det fastighetsbestånd fastighetsavdelningen 
ansvarar för.  

Fastighetsavdelningens verksamhet är budgetmässigt och organisatoriskt internt indelad i 
två verksamhetsgrenar, där reinvesteringar är ett område och planerat underhåll tillsammans 
med felavhjälpande underhåll är det andra. För reinvesteringsområdet ansvarar 
fastighetschef direkt, medan driftchef är ansvarig för planerat- och felavhjälpande underhåll.  

Budget- planeringsprocessen 

År 2018 uppgick de samlade budgetanslagen för fastighetsunderhåll till ca 15,8 mnkr. Av 
dessa 15,8 mnkr var 13,5 mnkr avsatta för  reinvesteringar, ca 1,6 mnkr var budgeterat till 
planerat underhåll och ca 1,3 mnkr till felavhjälpande underhåll.  

Vid intervju beskrivs att felavhjälpande underhåll härvidlag är att jämställa med akuta 
underhållsåtgärder vilka syftar till att återställa ett uppstått fel vid en av de fastigheter 
fastighetsavdelningen förvaltar; planerat underhåll är de underhållsåtgärder som är 
planerade men där kostnaden inte överstiger ett prisbasbelopp2; reinvesteringar avser de 
underhållsåtgärder som är planerade och där kostnaden överstiger ett prisbasbelopp.  

Som beskrivits ovan fastställs budgetanslag till reinvesteringsbudgeten genom principen att 
årlig reinvesteringsbudget ska motsvara den årliga avskrivningen för kommunens 
fastighetsbestånd. För det felavhjälpande underhållet finns ingen fastställd budgetprincip. 
Under de senaste åren har denna budget varit svår att hålla.  

Beslutanderätt om vilka reinvesteringsprojekt som ska finansieras genom erhållen 
reinvesteringsbudget ligger hos fastighetschef. Av intervju framgår att det genomförs möten 
med bl.a. driftchef, projektledare och arbetsledare vid fastighetsavdelningen under 
sommaren/hösten året innan beslut om en grovplanering för kommande år. Denna planering 
beskrivs dock kunna förändras fram till och under det kommande verksamhetsåret.  

Då det vid tid för granskning inte finns en uppdaterad underhållsplan för kommunens 
fastigheter beskrivs underlag för prioriteringsbeslut avseende vilka underhållsåtgärder som 
ska genomföras kommande år utgå ifrån en diskussion baserad på inhämtad information om 
befintliga underhållsbehov. Hur informationsinhämtningen rörande underhållsbehov är 

                                                             

2 Ett prisbasbelopp uppgår år 2018 till 45 500 kronor.  
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strukturerarad och går till behandlas mer utförligt nedan. Sammanfattningsvis utgår dock 
informationsinhämtningen från: information från fastighetsavdelningens personal ute på 
fastigheterna och hyresgästerna, observationer vid ronderingar samt ledningspersonal på 
fastighetsavdelningens egna okulära besiktning av och kunskap om fastighetsbeståndet.  

Vid intervju beskrivs att denna fördelningsmodell till delar som otydlig med bristande 
transparens. Brister i dokumentation av fastighetsbeståndets samlade underhållsbehov gör 
det svårt för fastighetsavdelningen att kommunicera sitt budgetbehov in i kommunens 
budgetprocess.  

Samordning och ansvarsfördelning 

Fastighetsavdelningens ansvar omfattar både invändigt och utvändigt underhåll. Någon 
prioriteringsordning vilken reglerar prioritet mellan invändigt och utvändigt underhåll 
uppges vid intervju inte finnas. De underhållsinsatser som uppkommer genom 
myndighetsbeslut eller vid slutronder och miljö- och hälsoskyddsronder beskrivs dock väga 
tungt vid prioritering.  

Det finns en gränsdragningslista som reglerar ansvaret mellan fastighetsavdelningen och 
hyresgästen. Erhållen gränsdragningslista är uppdelad för sju olika lokalkategorier. 
Gränsdragningslistorna är företrädesvis senast reviderade mellan åren 2009-2011.  

Samtliga lokalkategoriers gränsdragningslista har samma struktur, vari drift och 
underhållsinsatser noteras som antingen fastighetsavdelningens eller hyresgästens 
ansvarsområde. Drift och underhållsinsatser är även generellt uppdelade per del av 
fastigheten (komponent), under vilka mer specifika drift eller underhållsinsatser är noterad 
för ansvarsfördelning mellan fastighetsavdelningen och hyresgästen.   

Vid intervju beskrivs kommunens gränsdragningslista som relativt grov men att det utifrån 
den generellt går att diskutera sig fram till lösningar i de fall då gränsdragningslistan inte är 
tydlig. Intervjuad representant för brukarperspektivet uttrycker dock önskemål om att 
befintlig gränsdragningslista ska förtydligas. Då utbildningsförvaltningen i egenskap av 
hyresgäst inte har särskild fastighetskunnig personal beskrivs befintligt utformad 
gränsdragningslista genererar kommunikationssvårigheter och utdragna diskussioner, t ex 
rörande om olika former av installationer åligger hyresgäst eller förvaltare att genomföra.  

Internhyresavtal finns till delar upprättade, men av intervjuerna framgår att de inte används 
aktivt för att reglera ekonomiskt utrymme för underhållsinsatser. Det är vad som erhålls i 
budgetramarna som är styrande, där ovanstående process är avgörande för underhållsinsats 
per objekt.  

Energieffektivisering  

Vid intervju uppges att fastighetsavdelningen idag inte arbetar med energieffektiviseringar på 
ett strukturerat sätt, men att energieffektiviseringar kan bli aktuellt utifrån 
underhållets/reinvesteringens karaktär. Det beskrivs företräsdevis vara vid investeringar som 
åtgärder för energieffektivisering vägs in. I kommunens mål och budget för 2018 återfinns 
under rubriken: ”Vi tar ansvar för miljön” ett inriktningsmål om att kommunen ska minska 
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sin energiförbrukning genom att öka andelen förnybar energi samt främja klimatsmarta 
transporter och kommunikationer. Detta inriktningsmål har dock inte en direkt bärring på 
kommunen fastighetsunderhållsarbete.  

3.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det delvis finns rutiner för att planera fastighetsunderhåll. Det saknas dock 
riktlinjer för hur prioritering ska ske. Det saknas underlag för att på ett strukturerat sätt 
planera och prioritera underhållsverksamheten över tid. Vidare bidrar denna avsaknad på 
underlag till att fastighetsavdelningen inte på ett ändamålsenligt sätt kan kommunicera sitt 
medelsbehov i kommunens budgetprocess.   

Vi noterar att fastighetsavdelningen inte arbetar aktivt med energieffektivisering inom sin 
underhållsverksamhet. Inget mål eller uppdrag om det har heller givits i detta avseende.  

Vi bedömer därför kontrollmålet som delvis uppfyllt.   

3.3. Underhållsplaner 

Avsnittet besvarar följande kontrollmål: 

 

 

 

 

 

Iakttagelser  

Underhållsplaner 

Det beskrivs vid intervju att en underhållsplan för kommunens samlade fastighetsbestånd 
togs fram mellan åren 2013-2015. Underhållsplan gjordes i Excel. Planen har därefter inte 
använts aktivt eller uppdaterats.  Vid tid för granskning beskrivs att fastighetsavdelningen 
inte arbetar aktivt med underhållsplaner som grund för planering och prioritering av 
fastighetsunderhåll.  

Ett arbete beskrivs under hösten 2018 ha inletts med syfte att ta fram en uppdaterad 
underhållsplan för kommunens fastighetsbestånd. Målet utrycks vara att underhållsplanen 
ska vara uppdaterad till år 2020.  Arbetet beskrivs så här långt bl.a. ha resulterat i ett 
uppskattat reinvesteringsbehov för verksamhetsåret 2019 om 25-30 mnkr.  

Vid intervju beskrivs vidare att arbetet med att ta fram en underhållsplan för kommunen är 
prioriterat men att det inte har formaliserats genom ett uppdrag från ansvarig nämnd eller 
kommunfullmäktige.  

Finns det underhållsplaner och hur ofta uppdateras de?  

Sker besiktningar?  

Vilken uppföljning har kommunen av fastighetsstandard?  

Hur följs brukarnas synpunkter på lokalerna upp? 
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Kommunen använder idag inget fastighetsförvaltningssystem. Vid intervju beskrivs att 
kommunen tidigare använt ett fastighetsförvaltningssystem, men att personalen inte fick den 
nödvändiga fortbildningen som krävs för att systemet ska kunna användas till full potential 
och att man därför gått ifrån systemet. För närvarande sker en översyn om man ska 
införskaffa och/eller upphandla någon typ av fastighetsförvaltningssystem. Vid intervju 
beskrivs detta både som nödvändigt för att få en effektiv hantering av kommunens 
fastighetsunderhållsarbete; och som en utmaning då omfattande grundläggande data 
behöver registreras i systemet, samtidigt som det behöver finnas rutiner för fortlöpande 
uppdateringar. Med anledning av detta beskrivs ambitionen vara att ha ett program för 
planering av fastighetsunderhåll på plats inom tre år.  

Uppdatering och inhämtning av underhållsbehovsinformation 

Som beskrivits ovan är en källa till information om underhåll vara synpunkter/iakttagelser 
från hyresgäster och information från fastighetsavdelnings servicepersonal. Vidare hämtas 
information från skyddsronder, OVK-besiktningar och genom den rutin som finns att 
fastighetsskötare och vaktmästarna som jobbar ute på fastigheterna en gång i veckan ska gå 
igenom dem och kontrollera vad som är i behov av eventuella åtgärder. Följsamhet med 
denna interna rutin beskrivs dock variera. Vid intervju beskrivs dock att avdelningen är noga 
med att genomföra de ronderingar och besiktningar som utgår från lagkrav. Det saknas dock 
systematik för att genomföra övergripande okulära besiktningar till grund för 
underhållsplanering och erforderlig uppdatering av underhållsbehov. 

Information inhämtad genom ronderingar och besiktningar beskrivs kunna förmedlas 
löpande direkt till driftchef. Under hösten året innan den period som behandlas, medverkar  
samtliga medarbetare vid fastighetsavdelningen i en konferens där synpunkter och 
information om underhållsbehov lyfts fram. Denna information, tillsammans med 
ledningspersonalens egen kunskap om fastighetsbeståndet samt inkomna brukarsynpunkter, 
ligger till grund för prioriteringsbeslut avseende reinvesteringsprojekt kommande 
verksamhetsår.  

Brukarsynpunkter 

Merparten av den lokalyta som förvaltas av fastighetsavdelningen används inom 
utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden svarar för allt från kommunens 
förskoleverksamhet till vuxenutbildning, samt för kommunens kultur och fritidsverksamhet. 
Inom ramen för denna granskning har vi inhämtat synpunkter på fastighetsavdelningens 
arbete från förvaltningschef vid utbildningsförvaltningen.  

Generellt beskrivs att kommunens fastighetsbestånd är relativt ålderstiget och att det märks 
ganska tydligt att underhållet på fastighetsbeståndet har varit eftersatt genom åren. 
Fastigheterna beskrivs ha ett relativt stort underhållsbehov. Vid intervju beskrivs t ex att 
kommunens simhall är mer än 40 år gammal och att kostnaden för att uppdatera den till 
modern standard uppskattas till ca. 100 mnkr.  

Det uppdrag som finns att utveckla arbetet med lokalförsörjningsplan beskrivs som positivt 
och nödvändigt. Tanken är också att brukarsynpunkter på fastighetsbeståndet och inför 
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planeringen framåt ska göras och diskuteras i den lokalförsörjningsgrupp som finns i 
kommunen. Gruppen består bl.a. av fastighetschef och kommunens förvaltningschefer.  

Avseende det dagliga reparations- och underhållsarbetet beskrivs att fastighetsavdelningen 
uppfattats något underbemannad. Generellt beskrivs att vissa åtgärder tar lång tid, men att 
fastighetsavdelningens organisation överlag fungerar bra ur ett styrningsperspektiv. Rektorer 
och chefer ute på skolor och förskolor, samt en fritidschef och en kulturchef beskrivs kunna 
kontakta driftchefen om behov uppstår eller om de vill lämna en synpunkt. Detta samarbete 
beskrivs överlag fungera bra.  

Vid intervju beskrivs även att brukarsynpunkter på kommunens fastigheter kan 
kommuniceras genom att avdelningens driftpersonal möter personal som arbetar i 
verksamhetslokalerna. Eventuella synpunkter på lokalerna som förmedlas genom dessa 
möten beskrivs sedan kunna lyftas upp till driftchef på fastighetsavdelningen. 
Underhållsbehov/synpunkter från brukare beskrivs vara en stående punkt vid avdelnings 
veckomöten.  

Fastighetsavdelningen genomför inga mättningar av kundnöjdhet. Vid intervju beskrivs dock 
att det finns en ambition att avdelningen årligen ska skicka ut en enkät till avdelningens 
hyresgäster/kunder. Detta har dock ännu inte skett. 

Kontroll av underhållsplaner 

Inom ramen för denna granskning har ingått att genomföra kontroll av sex stycken 
underhållsplaner. Då kommunen som beskrivits ovan inte har underhållsplaner på 
objektsnivå har vi istället valt ut sex stycken reinvesteringsprojekt som löpt under 
verksamhetsåret 2018. De sex utvalda projekten var: Mariedalsskolan, Skaftö skola, Brastad 
idrottshall, Gullmarsborgs fritidsgård , Mariedalsskolans gymnastiksal och Gullmarsborgs 
simhall – Bastu och herrarnas dusch3. Totalt omfattar de utvalda investeringsprojekten, 
enligt erhållen reinvesteringsbudgetsammanställning för år 2018, 10,6 mnkr av de totala 13,5 
mnkr som anslagits år 2018.  

Eftersom underhållsplaner per objekt samt uppdaterad underhållsplan på kommunnivå 
saknas har granskningen av reinvesteringsprojekten utgått från ett antal frågor, vilka bifogas 
i Bilaga 1 nedan. Frågorna har ställts till Fastighetschef vid fastighetsavdelningen, vilken 
också haft möjlighet att stämt av dessa med andra tjänstemän på avdelningen. Syftet med 
kontrollen är att utvärdera: utfall kontra budget per projektet; vilka åtgärder som planerades 
genomföras; vilka av dessa som kunde genomföras och vilka som eventuellt inte kunde 
genomföras; samt, vilka eventuella åtgärder som enligt underhållsplan 2013-2015 eventuellt 
kvarstår att genomföra för fastigheten/projektet.  

Stickprovskontrollen visar i ett par fall på en relativt stor spridning i hur stor del av den 
anslagna budgeten för projektet verksamhetsåret 2018 som används. Budget för 

                                                             

3 Budget per utvalt reinvesteringsprojekt bifogas i Bilaga 1 nedan 
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reinvesteringsprojektet Mariedalsskolan var år 2018 4,5 mnkr och av dessa användes endast 
ca. 2,2 mnkr. Budget för Skaftö skola var 2,5 mnkr år 2018 och totalt användes ca. 3,8 mnkr 
för projektet under året. Skillnaden mellan budget och utfall för projekten år 2018 beskrivs 
bero på att de sträcker sig över ett årsskifte. I det ena fallet har medel överförts till år 2019, 
medan det i det andra fallet har tillförts kvarstående medel från 2017 års budget.  

Flera av de kontrollerade reinvesteringsprojekten löper över mer än ett år. För fyra av sex 
projekt beskrivs att samtliga planerade åtgärder antingen har eller kommer att kunna 
genomföras under projektets löptid. Ett mindre undantag noteras för Brastad idrottshall, för 
vilken ett av de två omklädningsrum som planerades renoveras inte kunde åtgärdas under 
2018 och därför skjutits fram till 2019. På grund av förseningar beskrivs även att 1,5 mnkr 
anslagna till reinvesteringsprojektet Mariedalsskolan år 2018 överfördes till 2019 års 
reinvesteringsram.  

Noterbart är att det endast för ett av sex granskade reinvesteringsprojekt, Skaftö skola, vid 
tid för granskning (april 2019) går att specificera vilka underhållsåtgärder som återstår att 
genomföra för fastigheten framöver utifrån den underhållsplan som togs fram mellan åren 
2013-2015. Det återstår fortsatt stora underhållsbehov på Skaftö skola.  

För övriga granskade reinvesteringsprojekt erhålls svaret att fastighetsavdelningens arbete 
med att uppdatera den underhållsplan som togs fram mellan åren 2013-2015 precis har 
börjat. Vid intervju beskrivs vidare att det som ett resultat av detta generellt inte är möjligt 
att uttala sig med säkerhet avseende vilka eventuella underhållsåtgärder som kvarstår för 
olika objekt.    

Bedömning 

Vi bedömer att det saknas ändamålsenliga underhållsplaner med tillräcklig uppföljning av 
fastighetsstandard.  

Vi noterar att fastighetsavdelningens metoder för informationsinhämtning samt 
dokumentation av kommunens fastighetsbestånds underhållsbehov inte är systematiserad i 
tillräcklig utsträckning. Kommunen saknar vid tid för granskningen en uppdaterad 
underhållsplan för kommunen, samt ett fastighetsunderhållsystem genom vilket information 
om underhållsbehov kan dokumenteras och hanteras systematiskt.  

Avsaknaden av dessa redskap riskerar göra det svårt att värdera och jämföra olika 
underhållsåtgärder mot varandra samt försvårar överblick och planläggning över flera år. 
Bristande dokumentation och planering av kommunens underhållsbehov, riskerar leda till att 
anslagna medel inte kan användas optimalt. 

Vi bedömer vidare att det saknas rutiner för att systematiskt följa upp brukarnas synpunkter 
på lokalerna. 

Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt. 
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3.4. Uppföljning av fastighetsunderhåll 

Avsnittet besvarar följande kontrollmål: 

 

 

 

3.4.1. Iakttagelser 

Som beskrivits ovan uppgick de samlade budgetanslagen för fastighetsunderhåll år 2018 till 
15,8 mnkr. Budget för investeringar och reinvesteringar bl.a. kopplat till fastighetsunderhåll 
utgår från principen att anslaget ska matcha den årliga avskrivningen på kommunens 
fastighetsbestånds värde. Avskrivningstakten är baserad på komponentavskrivningsmetoden, 
vilken är implementerad i kommunen sedan 2016-01-01. Detta i syfte att tillse att kommunen 
inte fortsatt bygger på sin underhållsskuld. Modellen tillser dock inte att en redan 
upparbetad underhållsskuld åtgärdas. Vid intervju beskrivs att de avskrivningar som fångas 
av komponentavskrivning inte omfattar hela kommunens fastighetsunderhållsbehov utan att 
behovet egentligen är större.  

I Diagram 2 och 3 nedan redovisas budget och utfall för kommunens  planerade respektive 
felavhjälpande underhåll åren 2014-2018. Att siffrorna för planerat underhåll är så höga år 
2014 förklaras vid intervju med att en större del av underhålsbudgeten tidigare låg inom 
denna kategori.  

Diagram 2. Planerat underhåll, budget kon- Diagram 3. Felavhjälpande underhåll, budget  
tra utfall åren 2014-2018, i tkr.   kontra utfall år 2018, i tkr.  

  

Som framgår av Diagram 2 ovan har budgeterat planerat underhåll samtliga år 2014-2018 
varit högre än utfallet. För åren 2016-2018 överstiger budget utfall med i snitt 34,3 procent.  
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För det felavhjälpande underhållet observeras för perioden 2016-2018 en motsatt trend 
jämfört med den för planerat underhåll. Samtliga dessa tre år är utfallet avsevärt högre än 
budget. Det felavhjälpande underhållet har i snitt överskridit budget med 118,4 procent åren 
2016-2018.  

Eftersom både planerat- och felavhjälpande underhållet enligt fastighetsavdelningens interna 
budgetuppdelning ligger under drift och handhas av driftchefen indikerar detta att negativa 
budgetavvikelser för det felavhjälpande underhållet belastar budgetutrymmet för planerade 
underhållsinsatser. 

Som beskrivits ovan utgörs dock huvuddelen av fastighetsavdelningens budget av 
reinvesteringar. I Diagram 4 nedan redovisas budget och utfall för reinvesteringar åren 2016-
2018. Jämförbar statistik har inte kunnat erhållas för åren 2014 och 2015, varvid dessa inte 
redovisas nedan.  

Diagram 4. Budget och utfall för fastighetsavdelningens reinvesteringar åren 2017 och 2018, i 
tkr. 

 

Som framgår av Diagram 4 ovan Har reinvesteringsbudgeten varierat i relativt stor 
utsträckning över treårsperioden 2016-2018. Den 50 procentiga ökning som observeras 
mellan år 2016 och år 2017 förklaras av att kommunstyrelsen på uppdrag av 
kommunfullmäktige anslagit ytterligare totalt 5 mnkr till två reinvesteringsprojekt. Dessa 
medel var öronmärkta för projekten i fråga, Räddningstjänstens brandstation och Skaftö 
skola. Nyttjandegraden av budgeten uppgår till ca. 80 procent år 2016, ca. 71 procent år 2017 
och ca. 94 procent år 2018.  

Vid intervju beskrivs att en uppskattning av kommunens samlade underhållsskuld gjordes  
under åren 2013-2015, vilken kom fram till att kommunens eftersatta underhållsbehov är 
stort. Vid tid för granskning är det dock inte känt hur stor underhållsskulden då beräknades 
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vara; och vid intervju framhålls att även om detta vore känt skulle uppskattningen behöva 
uppdateras för de förändringar som skett fram tills idag (april 2019). 

I samband med att underhållsplanen 2013-2015 togs fram beskrivs en plan för att åtgärda 
kommunens uppbyggda underhållsbehov, där det föreslås att årligen under 5 år anslå 15 
mnkr för extra fastighetsunderhåll.  

Jämförelse med INCIT/Aareons riktvärden 

Inom ramen för granskningen har en uppskattning avseende om kommunens budgetanslag 
till fastighetsunderhåll är tillräckligt för att tillse att kommunens fastighetsbestånd bibehåller 
sin kvalitet och att en underhållsskuld inte byggs upp. För detta har en jämförelse gjorts 
mellan hur mycket kommunen år 2018 budgeterat för reinvesteringar och planerat underhåll 
per kvm BRA jämfört med de riktvärden som anges i INCIT/Aareons fackböcker.  

Fackböckerna är uppdelade för förskole, skol och omsorgslokaler. Eftersom kommunen inte 
själva förvaltar omsorgslokaler görs här endast en jämförelse mot riktvärdena för förskole- 
och skollokaler. Jämförelsen bör tolkas försiktigt då beräkning av kommunens budgetanslag 
per kvm BRA bygger på en generell beräkning för snittet över hela fastighetsbeståndet; vilket 
beräknats genom att totalt budgetanslag för reinvesteringar och planerat underhåll dividerats 
med kommunens totalt förvaltad kvm BRA. Denna metod har valts då vi inte fått del av 
separat statistik för förskole- respektive skollokaler inom ramen för granskningen. Då vi inte 
utgår från specifika data för fastighetstyperna förskole- och skolfastighet bör resultat av 
jämförelsen ses som en indikation på huruvida budgetanslaget år 2018 är tillräckligt för att 
möta fastighetstypens underhållsbehov förutsatt att fastighetstyperna får en genomsnittlig 
del av anslagen budget per kvadratmeter. Riktvärden i fackböckerna förutsätter vidare att 
ingen upparbetad underhållsskuld belastar fastigheterna med ytterligare underhållsbehov.   

I INCIT/Aareons fackböcker presenteras riktvärden för årskostnad i kr/kvm BRA för tre 
typfastigheter, där typfastighet 1 kräver minst underhåll och typfastighet 3 behöver mest 
underhåll per år (se Bilaga 2 för definition av Typfastigheter 1-3 för förskole- och 
skolfastigheter). För förskolelokaler anges riktvärdena 125 kr/kvm BRA, 191 kr/kvm BRA och 
283 kr/kvm BRA för typfastigheter 1-3. För förskolelokaler anges riktvärdena 116 kr/kvm 
BRA, 180 kr/kvm BRA och 259 kr/kvm BRA för typfastigheter 1-3.  

Reinvesteringsbudget och budgetanslag för planerat underhåll uppgick år 2018 till ca. 15,1 
mnkr. Baserat på erhållna siffror för totalt antal kvm BRA förvaltad av kommunen och 
fastighetsavdelningen år 2018 innebär detta ett snitt på 207 kr/kvm BRA inkl. avställda 
fastigheter och 231 kr/kvm BRA exkl. avställda fastigheter.  

Det bör återigen påpekas att denna jämförelse endast ger en indikation avseende om 
nuvarande budgetanslag är tillräckligt för att möta det reella underhållsbehov som finns i 
kommunen. Jämförelsen indikerar dock inte att budgetanslag för fastighetsunderhåll är 
otillräcklig.  
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3.4.2. Bedömning 

Vi bedömer att en relativt stor underhållsskuld kvarstår, samtidigt som en ny uppdaterad 
bedömning behöver göras på objektsnivå.  Vi  noterar att kommunens budget i kr/kvm BRA 
är relativt väl i linje med de riktvärden som anges i INCIT/Aareons fackböcker. Vidare 
konstaterar vi att kommunens metod att reinvesteringsbudgetanslag, baserat på 
avskrivningstakten för kommunens fastighetsbestånd, är ändamålsenlig i så mån att den bör 
tillse att en underhållsskuld inte byggs upp eller byggs på. En konsekvens av nuvarande 
bristande dokumentation och planering av kommunens underhållsbehov kan dock leda till 
att anslagna medel inte kan användas optimalt. 

Vi konstaterar samtidigt att budgetanslag enligt nuvarande modell sannolikt inte minskar en 
redan upparbetad underhållsskuld. 

Resultat för planerat kontra felavhjälpande underhåll åren 2016-2018 indikerar att budget 
för felavhjälpande underhåll inte är tillräcklig för att möta det behov som finns, vilket 
kompenseras genom att delar av det planerade underhållet inte genomförs fullt ut.  

 
Vi bedömer därför kontrollmålet som ej uppfyllt.  
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4. Revisionell bedömning och rekommendationer 

 

Revisionell bedömning 

Granskningen har syftat till att besvara följande revisionsfråga: Underhålls kommunens 
fastigheter enligt god fastighetsekonomi? 
 
Den sammanfattande bedömningen är att arbetet med fastighetsunderhåll endast till viss del 
bedrivs ändamålsenligt enligt god fastighetsekonomi. 
 
Grund för bedömningen framgår i nedanstående: 

Kontrollmål Bedömning 
 

Finns tydliga mål, riktlinjer och 
underhållsplaner samt tillräckliga 
ekonomiska resurser för underhåll 
av fastigheter? 
 

Ej uppfyllt 

Vi bedömer att det inte finns tydliga mål, riktlinjer 
och underhållsplaner samt underlag som visar om 
det avsätts tillräckliga ekonomiska resurser för 
planerat underhåll av fastigheter. 
Detta grundar vi på att det inte finns något mål med 
bärning på fastighetsunderhåll i kommunens budget 
eller på nämnds-/verksamhetsnivå. Vidare att det 
saknas riktlinjer för hur fastighetsunderhåll ska 
prioriteras, samt en lokalförsörjningsplan som ger 
stöd för hur underhållsinsatserna ska prioriteras.  
Avsaknaden av tydliga riktlinjer, en uppdaterad 
underhållsplan samt en fastställd 
lokalförsörjningsplan riskerar leda till brister i hur 
underhållsåtgärder prioriteras; vilket i sin tur kan 
medföra att tillgängliga ekonomiska resurser inte 
används så effektivt som möjligt. 
  

 
Hur styrs, samordnas och 
budgeteras fastighetsunderhåll? 

Hur samordnas åtgärder för 

energieffektivisering med planering 

och utförande av 

fastighetsunderhåll? 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att det delvis finns rutiner för att planera 
fastighetsunderhåll. Det saknas dock riktlinjer för 
hur prioritering ska ske. Det saknas underlag för att 
på ett strukturerat sätt planera och prioritera 
underhållsverksamheten över tid. Vidare bidrar 
denna avsaknad på underlag till att 
fastighetsavdelningen inte på ett ändamålsenligt sätt 
kan kommunicera sitt medelsbehov i kommunens 
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budgetprocess.   

Vi noterar att fastighetsavdelningen inte arbetar 
aktivt med energieffektivisering inom sin 
underhållsverksamhet. Inget mål eller uppdrag om 
det har heller givits i detta avseende.  

 

Finns det underhållsplaner och hur 

ofta uppdateras de?  

Sker besiktningar?  

Vilken uppföljning har kommunen av 

fastighetsstandard?  

Hur följs brukarnas synpunkter på 

lokalerna upp? 

 

Ej uppfyllt 

Vi bedömer att det saknas ändamålsenliga 
underhållsplaner med tillräcklig uppföljning av 
fastighetsstandard.  

Vi noterar att fastighetsavdelningens metoder för 
informationsinhämtning samt dokumentation av 
kommunens fastighetsbestånds underhållsbehov 
inte är systematiserad i tillräcklig utsträckning. 
Kommunen saknar vid tid för granskningen en 
uppdaterad underhållsplan för kommunen, samt ett 
fastighetsunderhållsystem genom vilket information 
om underhållsbehov kan dokumenteras och hanteras 
systematiskt.  

Avsaknaden av dessa redskap riskerar göra det svårt 
att värdera och jämföra olika underhållsåtgärder mot 
varandra samt försvårar överblick och planläggning 
över flera år. Bristande dokumentation och planering 
av kommunens underhållsbehov, riskerar leda till att 
anslagna medel inte kan användas optimalt. 

Vi bedömer vidare att det saknas rutiner för att 
systematiskt följa upp brukarnas synpunkter på 
lokalerna. 

 Är nuvarande underhåll tillräckligt i 

förhållande till verksamhetens egen 

bedömning av det egentliga behovet? 

Finns ett eftersläpande underhåll? 

  

 

Ej uppfyllt 

Vi bedömer att en relativt stor underhållsskuld 
kvarstår, samtidigt som en ny uppdaterad 
bedömning behöver göras på objektsnivå.  Vi  
noterar att kommunens budget i kr/kvm BRA är 
relativt väl i linje med de riktvärden som anges i 
INCIT/Aareons fackböcker. Vidare konstaterar vi att 
kommunens metod att reinvesteringsbudgetanslag, 
baserat på avskrivningstakten för kommunens 
fastighetsbestånd, är ändamålsenlig i så mån att den 
bör tillse att en underhållsskuld inte byggs upp eller 
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Rekommendationer 

 Införskaffa och tillse att ett fastighetshanteringssystem implementeras.  

 Arbetet med att ta fram en uppdaterad underhållsplan samt beräkning av 
kommunens samlade underhållsskuld formaliseras och att en tidplan tas 
fram för dess genomförande.  

 Mål och prioriteringsordningar tas fram i syfte att öka styrningen och 
samordning av kommunens fastighetsunderhållsarbete.  

 En översyn av befintlig gränsdragningslista genomförs i syfte att uppdatera 
och förtydliga den ifall det bedöms nödvändigt.  

 

 

2019-06-05 

Johan Osbeck  Jörn Wahlroth 

Uppdragsledare 

 

 Projektledare 

byggs på. En konsekvens av nuvarande bristande 
dokumentation och planering av kommunens 
underhållsbehov kan dock leda till att anslagna 
medel inte kan användas optimalt. 

Vi konstaterar samtidigt att budgetanslag enligt 
nuvarande modell sannolikt inte minskar en redan 
upparbetad underhållsskuld. 

Resultat för planerat kontra felavhjälpande 
underhåll åren 2016-2018 indikerar att budget för 
felavhjälpande underhåll inte är tillräcklig för att 
möta det behov som finns, vilket kompenseras 
genom att delar av det planerade underhållet inte 
genomförs fullt ut.  



 

 

24 av 26 

 

 

Bilaga 1 – Frågor stickprovskontroll 

 Budget för projektet (år 2018)?  

 Hur mycket medel spenderades på projektet under 2018? (utfall?)  

 Vilka åtgärder avsåg budgeterade insatser för objektet år 2018?  

 Vilka av de planerade åtgärderna kunde genomföras?  

 Vilka av de planerade åtgärderna kunde eventuellt inte genomföras?  

 Vilka av de planerade åtgärderna samt vilka eventuella övriga åtgärder finns noterade 
i den underhållsbehovssammanställning som genomfördes runt 2013-2015?  

 

Reinvesteringsprojekt inkluderade i stickprovskontroll  

Mariedalsskolan 4 500 000 kr 

Skaftö skola 2 500 000 kr 

Brastads idrottshall 400 000 kr 

Gullmarsborg fritidsgård 2 000 000 kr 

Gullmarsborg fritidsgård 500 000 kr 

Mariedalsskolans gympa 300 000 kr 

Gullmarsborg 400 000 kr 
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Bilaga 2 – Typfastigheter enligt Incit 
 
Förskolor 

Typfastighet 1 Typfastighet 2 Typfastighet 3 

 Förskola med 

markarea ca 1-2 ggr 

fastighetens 

bruksarea 

 1-3 våningshus eller 

högre, tegel eller 

betongelement, 

aluminiumklädda 

fönster 

 Låg 

installationtäthet 

 Hög standard på 

invändiga ytskikt 

 Markarea ca 3-4 

ggr förskolans 

bruksarea 

 1-2 våningshus 

med normal 

byggnadsform, 

tegelfasad i 

kombination med 

träpanel 

alternativt putsad 

fasad, täckmålade 

fönster 

 Normal 

installationstäthe

t, FT-ventilation 

 Stor andel 

markarea, ca 6-8 ggr 

förskolans bruksarea 

 Hög standard 

beträffande material 

och utvändig 

utrustning 

 1-2 våningshus, 

fasad med stor andel 

träpanel, laserade 

fönster 

 Enkel standard på 

invändiga ytskikt 

 Hög 

installationstäthet, 

FTX-ventilation med 

värmeåtervinning 
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Skolor 

Typfastighet 1 Typfastighet 2 Typfastighet 3 

 Grundskola F-3 

eller 

gymnasieskola 

 Markarea ca 1 ggr 

fastighetens 

bruksarea 

 3-våningshus eller 

högre, tegel eller 

betongelement, 

aluminiumklädda 

fönster 

 Låg 

installationstäthet 

 Hög standard på 

invändiga ytskikt 

 Skolmatsal med 

mottagningskök 

 

 Grundskola F-6 

 Markarea ca 2-3 

ggr fastighetens 

bruksarea 

 1-2 våningshus 

med normal 

byggnadsform, 

tegelfasad i 

kombination med 

träpanel 

alternativt putsad 

fasad, täckmålade 

fönster 

 Normal 

installationstäthet 

 Hissar 

 Skolmatsal med 

tillagningskök 

 Grundskola F-9 eller  

6-9 

 Fastighet med stor 

andel markarea, ca 4 

ggr fastighetens 

bruksarea, stor andel 

markutrustning 

 1-våningshus, fasad 

med stor andel 

träpanel, laserade 

fönster 

 Enkel standard på 

invändiga ytskikt 

 Hög 

installationstäthet 

 Hissar 

 Fullt utrustat 

centralkök 
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