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Samhällsbyggnadsnämnden
kallas till sammanträde måndagen den 7 december kl 09.00 i
Kommunfullmäktigesalen, Lysekil, för behandling av följande ärenden:
Offentlig del av sammanträdet
1

Fastställande av dagordningen

2

Val av justerare; Mikael Wennergren

3

Uppföljningsrapport 4, 2020, samhällsbyggnadsnämnden

4

Budget 2021 plan 2022 och 2023 samhällsbyggnadsnämnden

Lysekil den 2020-11-30
Samhällsbyggnadsnämnden

Lars Björneld
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Madelene Johansson
Nämndsekreterare

2 (4)

1 Fastställande av dagordning

2 Val av justerare
Förslag att justera dagens protokoll är Mikael Wennergren
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3. Uppföljningsrapport 4, 2020, samhällsbyggnadsnämnden
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse
och kommunfullmäktige per sista oktober (uppföljningsrapport 4). Denna rapport innehåller
endast ekonomisk uppföljning.
Samhällsbyggnadsnämnden har per oktober ett resultat på 4,2 mkr men det finns ett antal
underhållsarbeten som inte är fakturerade ännu. Prognosen i slutet av året är +100 tkr.
I oktober så har statligt bidrag för Covid reglerats mot förvaltningen och alla kostnader med
Covid är alltså reglerade.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med sin handlingsplan för en budget i balans.
Åtgärder och aktiviteter har tagits fram inom ramen för vad förvaltningen hinner med
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljningsrapport 4 för 2020.
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4. Budget 2021 plan 2022 och 2023 samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget för
samhällsbyggnadsnämndens uppdrag.
Nämnderna ska utgå från styrmodell, kommunfullmäktiges budget och andra reglementen
som styr nämndens verksamheter att ta fram en budget.
Budgeten ska innehålla en beskrivning av nämndens verksamhet, prioriterade
utvecklingsområden, inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt uppdrag. Budgeten ska
säkerställa att ansvaret för verksamheten sker utifrån de av kommunfullmäktige beslutade
ramarna.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag att anta budget 2021 plan 2022 och 2023.

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-11-18

Dnr
SBN A-2020-49

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Wising, 0523 - 613383
linda.wising@lysekil.se

Uppföljningsrapport 4 för samhällsbyggnadsnämnden 2020
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljningsrapport 4 för 2020.
Ärendet
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista oktober (uppföljningsrapport 4).
Denna rapport innehåller endast ekonomisk uppföljning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram uppföljningsrapport 4 för 2020
enligt bilaga.
Förvaltningens synpunkter
Samhällsbyggnadsnämnden har per oktober ett resultat på 4,2 mkr men det finns
ett antal underhållsarbeten som inte är fakturerade ännu. Prognosen i slutet av året
är +100 tkr.
I oktober så har statligt bidrag för Covid reglerats mot förvaltningen och alla
kostnader med Covid är alltså reglerade.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med sin handlingsplan för en budget
i balans. Åtgärder och aktiviteter har tagits fram inom ramen för vad förvaltningen
hinner med.

Per Garenius
Förvaltningschef

Linda Wising
Verksamhetsutvecklare

Bilaga
Uppföljningsrapport 4, 2020, samhällsbyggnadsnämnden
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | planochbygg@lysekil.se@lysekil.se | www.lysekil.se
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1 Inledning
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse
och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april
(Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober
(Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december.
Denna rapport som benämns uppföljningsrapport 4 omfattar uppföljning av ekonomi
avseende utfall för perioden samt prognos för helåret.

2 Ekonomi
2.1 Resultat och prognos
Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Utfall ack föreg
år

Prognos utfall
helår

Intäkter

240,4

200,3

208,9

197,8

250,9

Personalkostnader

-89,9

-75,2

-72,5

-71,9

-88,7

Övriga kostnader

-163

-135,7

-141,8

-137

-173,4

Kapitalkostnader

-34,6

-28,9

-29,9

-29,8

-35,8

Nettokostnader

-47,1

-39,5

-35,3

-40,9

-47,0

Budget nettokostnader

-47,1

-39,5

-39,5

-40,9

-47,1

0,0

0,0

4,2

0,0

0,1

Belopp i mnkr

Budgetavvikelse

2.2 Resultat och prognos verksamhet
Verksamhet/enhet tkr

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Prognos utfall

Avvikelse buprognos

SBF o Nämnd

-2 914

-2 433

-2 309

-2 764

150

Kontaktcenter

-12 073

-10 068

-8 437

-10 473

1 600

-25 359

-21 139

-21 549

-26 859

-1 500

-3 339

-2 811

-1 517

-3 339

0

102

81

130

-600

-702

· Bilar

360

300

328

360

0

· Kost

-136

-174

826

-36

100

· Städ

0

-40

-86

300

300

· Plan, bygg, mät

-4 341

-3 636

-3 156

-3 391

950

· Bostadsanpassning

-1 850

-1 543

-1 718

-2 150

-300

2 454

2 040

2 578

3 254

800

0

-38

-164

-300

-300

Tekniska avdelningen
· Gata, park
· Fastighetsdrift
· Småbåt
Serviceavdelningen

Plan och byggavdelningen

· Mex
IT avdelningen
Exploatering
Summa

0

0

-210

-1 000

-1 000

-47 096

-39 461

-35 284

-46 998

98

2.3 Ekonomisk analys
Samhällsbyggnadsnämnden har per oktober ett resultat på 4,2 mkr men det finns ett antal
underhållsarbeten som inte är fakturerade ännu. Prognosen i slutet av året är +500 tkr. I
oktober så har statligt bidrag för Covid reglerats mot förvaltningen och alla kostnader med
Covid är alltså reglerade.
Samhällsbyggnadsnämnden gick in i 2020 med en förlust på 5,4 mnkr. 2,4 mnkr av förlusten
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kom från gata- och park-verksamheten, 1 mnkr från bostadsanpassningen, 1,6 mnkr från
Serviceavdelningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med sin handlingsplan för en budget i balans.
Åtgärder och aktiviteter har tagits fram inom ramen för vad förvaltningen hinner med.
Förvaltningen räknar med att göra åtgärder för 4,1 mnkr. Resultatet av åtgärderna bevakas
och det märks att det har get effekt. Förvaltningen räknar med att arbeta vidare med sin
ekonomi under 2021 för att nå långsiktiga lösningar.
Tekniska avdelningen arbetar aktivt med att säkra en framtida budget i balans. Trots detta
ser prognosen för 2020 ut att hamna på -2 mnkr för hela Tekniska avdelningen. En ambitiös
handlingsplan har tagits fram men vi kan konstatera att det inte finns så många åtgärder som
får effekt under 2020 utan först 2021. Det är Gata & Park-verksamheten som dras med de
största åtgärderna och det är också den enhet som historiskt har brottats med underskott.
Efter ekonomiska analyser har vi konstaterat att vi fortfarande är låsta i många fasta
kostnader som inte går att ta bort under innevarande år. Exempel på detta är skötselavtalet
med LEVA, belysningsavtalet med LEVA samt snöröjning av enskilda vägar. Dessa uppdrag
skall förhandlas om alternativt tas bort under 2021.
För IT avdelningen har Corona-pandemin inneburit en hel del insatser för att säkerställa
stabil och väl fungerande IT-miljö för alla de anställda och elever som arbetat och arbetar på
distans. Per oktober har kompensation redovisats motsvarande de ökade kostnaderna om
totalt 757 tkr och Corona påverkar således inte utfallet negativt. Exempel på insatser som
varit nödvändiga att genomföra är: utökat antal licenser, ombyggnation lokaler, lagring, ökad
användning av så kallade moln-tjänster, nya mobilitets- och säkerhetslösningar, anpassad
livscykelhantering av uttjänt utrustning. Dessutom ökad backup-kostnad efter revision
initierad av händelsen i Färgelanda.
Plan och bygg arbetar fortsatt aktivt med ekonomiuppföljningar som resulterar i möjliga
åtgärder för en budget i balans. Den större andelen av prognosen är kopplad till
arrendeintäkter på Mex-sidan. En andel på 150 tkr i prognosen är kopplad till förväntade
intäkter för Bygg vilka i sin tur genererar uppdrag och intäkter för Mät. Plan väntas inte fullt
ut hämta upp sitt underskott på intäktssidan vid årets slut och bostadsanpassningen är
försiktigt prognostiserad till -200tkr. Sammantaget är avdelningens prognos för helår är ett
plusresultat på 600 tkr.
Serviceavdelningen arbetar aktivt med sin ekonomi och trenden är positiv. På kosten behövs
ett arbete med att få balans i portionskostnader kontra inköpskostnaderna för livsmedel. På
städ så har lönekostnaderna har ökat något på grund av att det krävs extra städ ute för att
förhindra smitta. Vi har en ökad kostnad generellt på förbrukningsmaterial och varor pga.
Covid 19 på -430 tkr. Dessa kostnader har vi nu fått ersättning för. Ett antal poolbilar har
sålts som leasingtiden har gått ut på. Vi ser då att vid årsslut kommer att visa på ett plus
resultat totalt på avdelningen på +400 tkr.

2.4 Åtgärder för budget i balans
Åtgärder
Åtgärder belopp i tkr
Kontaktcenter/administration
Tekniska avdelningen

Belopp helår

Effekt i år
800
800

Service avdelningen

1 500

Plan- och bygg avdelningen

1 000
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Åtgärder belopp i tkr
Summa
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Belopp helår

Effekt i år
4 100
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Tjänsteskrivelse
Datum
2020-11-18

Dnr
A-2020-116

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Wising, 0523 - 613383
linda.wising@lysekil.se

Budget 2021 plan 2022-2023 samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag att anta budget 2021 plan 2022
och 2023.
Förvaltningens synpunkter
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget för
samhällsbyggnadsnämndens uppdrag.
Nämnderna ska utgå från styrmodell, kommunfullmäktiges budget och andra
reglementen som styr nämndens verksamheter att ta fram en budget.
Budgeten ska innehålla en beskrivning av nämndens verksamhet, prioriterade
utvecklingsområden, inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt uppdrag.
Budgeten ska säkerställa att ansvaret för verksamheten sker utifrån de av
kommunfullmäktige beslutade ramarna.

Per Garenius
Förvaltningschef

Linda Wising
Verksamhetsutvecklare

Bilaga
Budget 2021 plan 2022–2023 samhällsbyggnadsnämnden
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunfullmäktige för kännedom

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se
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1 Inledning
Styrmodellen för Lysekils kommun bygger på mål- och resultatstyrning. Detta innebär att
ansvaret för att planera och följa upp verksamhetens mål och resultat omfattar samtliga
organisatoriska nivåer. Nämnderna ska utifrån styrmodell, kommunfullmäktiges budget och
andra reglementen som styr nämndens verksamheter ta fram en budget. Budgeten ska
innehålla en beskrivning om nämndens verksamhet, prioriterade utvecklingsområden,
inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt uppdrag. Budgeten ska också säkerställa att
ansvaret för verksamheten sker utifrån de av kommunfullmäktige beslutade ramarna.

2 Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet är till för kommunens invånare, företagare och
besökare och ska präglas av god service, hög tillgänglighet och gott bemötande. Lysekils
kommun uttrycker i sin vision 2030 att man ska vara en kommun känd för sitt värdskap.
Inom samhällsbyggnadsnämnden är man övertygad om att ett välkomnande förhållningssätt
och gemensamma värderingar kring service och bemötande skapar utveckling och
attraktionskraft.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att Lysekils kommun har en god bebyggd miljö, god
livsmiljö samt trygghet och säkerhet. Nämnden har ett särskilt ansvar för gällande planering
av natur- och kulturmiljö, fastigheter, infrastruktur, IT och servicearbeten (kost, städ, intern
administration). Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och miljömedvetet sätt
med omtanke om kunder, invånare och besökare samt bidra till en hållbar
samhällsutveckling. Alla ska känna att förvaltningen förvaltar, utvecklar och bygger en
hållbar och attraktiv kommun som ska vara en bra plats att leva och bo på.
Nämnden bidrar till en attraktiv livsmiljö med infrastruktur som säkrar de grundläggande
funktioner i samhället. Nämndens verksamheter ska också bidra till ett rikt kultur- och
fritidsliv. Vi har havet, naturen, luften och tystnaden som saknas i en storstad.
Samhällsbyggnadsnämnden ska vara delaktig i arbetet med att fram en ny översiktsplan. De
ska skapa förutsättningar för att bibehålla en hög planberedskap och skapa förutsättningar
för en aktiv mark- och exploateringspolitik för helårsboende.
Förvaltningen ska konsumera hållbart och skapa struktur för och ge vägledning till
avdelningar/enheter i miljöarbetet. Det finns ett behov att ta fram en riktlinje för
kommunens tjänstebilar angående hantering och hållbarhetsperspektivet och det behövs
göras en utredning av behov av tjänstebilar i verksamheterna.
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet har genom sina många kontakter med såväl
invånare som näringsidkare en helt avgörande roll i hur kommunen uppfattas. Utmaningen
är att i enlighet med den politiska ambitionen utveckla kommunens näringslivsklimat.
Kommunikationen (dialog, bemötande, attityd) liksom servicen är viktiga områden att
utveckla vidare för att nå en ökad kundnöjdhet.

3 Verksamhetsbeskrivning
3.1 Verksamhetsidé
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet är till för kommunens invånare, företagare och
besökare. Verksamheten ska präglas av god service, hög tillgänglighet och gott bemötande.
Lysekils kommun uttrycker i sin vision 2030 att man ska vara en kommun känd för sitt
värdskap. Inom samhällsbyggnadsnämnden är man övertygad om att ett välkomnande
förhållningssätt och gemensamma värderingar kring service och bemötande skapar
utveckling och attraktionskraft.
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Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att Lysekils kommun har en god bebyggd miljö, god
livsmiljö samt trygghet och säkerhet. Nämnden har ett särskilt ansvar för gällande planering
av natur- och kulturmiljö, fastigheter, infrastruktur, IT och servicearbeten (kost, städ, intern
administration). Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och miljömedvetet sätt
med omtanke om kunder, invånare och besökare samt bidra till en hållbar
samhällsutveckling. Alla ska känna att förvaltningen förvaltar, utvecklar och bygger en
hållbar och attraktiv kommun som ska vara en bra plats att leva och bo på.
Lysekils kommuns grönstrategi är viktig i samhällsbyggnadsnämndens utvecklingsarbete.
Den handlar om att skapa en gemensam bild av vilka typer av tätorter och övriga bebyggda
miljöer vi vill bo och leva i. De offentliga miljöerna mellan husen är viktiga för våra tätorters
attraktionskraft. Här möter vi och blir medvetna om de människor vi delar staden/tätorten
med.
Destinationsstrategi Lysekil 2030 syftar till att stödja Vision Lysekil 2030 och ta fram en
övergripande, hållbar utvecklingsinriktning för Lysekils kommun som en attraktiv plats året
runt – för hel-och delårsboende, potentiella invånare, tillresta besökare, näringsliv och
föreningsliv. Destinationsstrategin skapar förutsättningar för platsvarumärkets utveckling,
dvs. känslan för och upplevelsen av platsen Lysekil.
Kommunens näringslivsstrategi är av vikt i syfte att skapa en gemensam och långsiktig
strategi för arbetet med näringslivsfrågor för kommunens nämnder och bolag. Strategin är
ett stöd för att utveckla förutsättningar för existerande näringsliv.
Genom ett aktivt och strukturerat miljöarbete som är väl spritt i organisationen bidrar
samhällsbyggnadsnämnden till att de globala, nationella och regionala målen nås. Som stöd
finns den antagna riktlinjen för ett strukturerat miljöarbete. Vi ska vara 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.
Visionen Lysekil 2030 utgår från att Lysekil ska ställa om till ett hållbart samhälle där det
lokala och förnyelsebara ska vara förstahandsval.
Organisationsschema

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.
Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning är samhällsbyggnadsförvaltningen som består av
fyra avdelningar: tekniska, service, plan- och bygg och IT. Det finns en
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förvaltningsövergripande stab bestående av förvaltningschef och verksamhetsutvecklare.
Utöver detta finns Kontaktcenter som är en enhet som är direkt underställd
förvaltningschefen och en hamnenhet. Förvaltningen har sammanlagt sju olika enheter.
Förvaltningsorganisation
Avdelningscheferna och verksamhetsutvecklaren ingår i förvaltningschefens ledningsgrupp.
Ledningsgruppen arbetar utifrån olika utvecklingsbehov som identifierats och det är
förvaltningschef tillsammans med sin ledningsgrupp som styr utvecklingsarbetet inom
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Tekniska avdelningen
Avdelningen består av två enheter. Fastighets enheten samt gata och park enheten.
Avdelningens uppgift är att förse kommunens verksamheter med funktionella lokaler.
Avdelningen ska underhålla och förvalta kommunägda byggnader för bibehållet värde och
god brukbarhet under lång tid. Avdelningen ansvarar för en fungerande infrastruktur i form
av gator och vägar. Parker och naturvård är andra ansvarsområden som är viktiga för att
Lysekil ska kunna erbjuda en attraktiv livsmiljö. Huvudansvaret är:
•
•
•
•
•
•
•

Enheten för fastighetsdrift har ansvar att förvalta kommunens lokaler,
fastighetstekniker och vaktmästare.
Strategiska investerings- och driftprojekt gällande kommunens ägda lokaler
Gata, mark och småbåts enheten handhar allmän plats, gator och parker och
lekplatser
Trafik/parkering (myndighet)
Offentlig belysning
Naturvård
Kommunal mark

Plan- och bygg avdelningen
Avdelningen arbetar med fysisk samhällsplanering, översikts- och detaljplaner, program för
utveckling och bevarande, policyfrågor, bygglov, bygganmälan samt
exploateringsverksamhet. Huvudansvaret är:
•
•
•
•
•

Bygglov
Samhällsplanering, GIS (Geografiskt Informations System)
Karthantering
Mätningstjänster och bostadsanpassning
MEX (mark- och exploatering)

Service avdelningen
Service avdelningen ansvarar för service och tjänster inom kost, städ, uthyrning och bil
området. Avdelningen består av tre enheter som består både av städ och kostverksamhet.
Service avdelningen har ett administrativt team som bland annat sköter fakturor och
personalrekrytering. Huvudansvaret är:
•
•
•
•
•

Kostorganisationen ansvarar för tillagning av måltider till kommunens verksamheter
samt inköp och förmedling av livsmedel.
Städorganisationen ansvarar för all städning av kommunens verksamheter.
Kommunens bilar och biladministration
Uthyrning och samordning av lokalen Oscars
Driften av kommunens caféer

IT avdelningen
IT avdelningen har till uppgift att säkerställa driften av kommunens IT-system samt utveckla
systemet så att det fungerar som en funktionell plattform för dagens IT-tjänster. Avdelningen
ansvarar för upphandling, installation och kostnadsoptimering av såväl mjuk- som hårdvara
och deltar aktivt i utvecklandet av kommunens IT-strategi. Huvudansvaret är:
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•
•
•
•
•
•

En effektiv och ändamålsenlig IT- försörjning
Ändamålsenlig leverans av IT
Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för tillhandahållna tjänster
Efterlevnad av regler, riktlinjer och styrande verksamhetsbehov
Att stödja kommunstyrelsen i framtagandet av strategiska IT-planer
Förvaltning av strategiska planer för IT. IT–avdelningen är gemensam med Sotenäs
och Munkedals kommun och uppgift är att tillhandahålla IT-drift, support,
förvaltning samt utveckling av kommunernas gemensamma IT-miljö.

Kontaktcenter
Kontaktcenters uppdrag är att ge service till kommunens kunder och andra som kommunen
har kontakt med. De ska även vara ett stöd till den egna interna organisationen. Genom sitt
arbete är målet att förbättra servicen från kommunen och underlätta för verksamheter
genom att utföra enklare ärendehantering. Huvudansvaret är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunens reception och telefonväxel
Ett stöd för alla förvaltningar i kommunen
Kommunvägledning och information till invånare, företagare eller besökare som ska
kunna få svar på enklare frågor direkt
Vaktmästeri i kommunhuset
Lokalfrågor i kommunhuset
Färdtjänst
Riksfärdtjänst
Borglig vigsel
Driftsfrågor kring kollektivtrafik
Posthantering i kommunen

Hamnenheten
Uppdrag att leda och samordna alla hamnrelaterade frågor. Tätt samarbete med
fastighetsenheten som handhar drift av fastigheter. Även nära samarbete med Kontaktcenter
som ansvar för hamnenhetens administration och digital utveckling för gästade småbåtar,
ställplatser och båtplatser. Huvudansvaret är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Upplåtelse av kajer, terminlaytor och lokaler
Ansvar för och hantering av miljötillstånd samt rapport
Nautisk kompetens som krävs i en kustkommun
Utprickning och övriga säkerhetsanordningar i kommunens farleder för
Brofjordensavtal med Preemraff, sjöfartsverket mm.
Västtrafik
Bokningar på Anderssons kaj samt Ångbåtsbryggan
Ställplatser
Kommunens gästhamnar för båtar
Båtplatser

3.2 Vision och värdegrund
Lysekils vision och värdegrund utgör tillsammans med kommunala och statliga
styrdokument verksamhetens grunduppdrag. Grunduppdraget är utgångspunkt för arbetet
med finansiella mål, resursfördelning och utveckling. För att kvalitetssäkra verksamheten ska
också faktorer och indikatorer som mäter verksamheten vara kopplade till grunduppdraget.
Lysekils vision
"Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och
framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.”
Samhällsbyggnadsnämnden tar sikte på visionen som är framtagen i samverkan med
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medborgarna och är en viktig ledstjärna för riktningen i det arbete som ska utföras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har valt att gå ett steg längre genom att utveckla en ambition
vad vi vill ska uppnås:
Samhällsbyggnadsförvaltningens ambition
"En utvecklingsinriktad, kreativ samhällsbyggande förvaltning, som präglas av tillit,
framtidstro, helhetssyn, effektivitet, arbetsglädje och hållbar arbetsmiljö"
Förvaltningen arbetar kontinuerligt kring kommunens värdeord; öppet, enkelt och värdigt.
Arbetet utgår från den rutin som finns i kommunen. Det förs en dialog kring värdeordens
betydelse i syfte att skapa en gemensam betydelse och vilket förhållningssätt som ska
förkomma i det vardagliga arbetet.
Samhällsbyggnadsförvaltningens gemensamma ordmoln
Förvaltningens avdelningar och enheters tolkning av värdeorden öppet, enkelt och värdigt.
Bilden visar att samtliga avdelningar och enheter har ett stort gemensamt fokus på kunder,
medarbetare, bemötande, respekt m.m.

Samhällsbyggnadsnämndens inriktning för 2021
Hållbart samhälle
Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter ska förstärka den positiva utvecklingen som
Lysekils kommun befinner sig i och ska vara pådrivande för att främja investeringar och
byggnation. Nämnden ska arbeta för att bidra till de globala målen och Agenda 2030.
Samhällsbyggnadsnämndens breda ansvarsområde innebär att nästan alla mål är relevanta
på ett eller annat sätt, men huvudfokus ligger på mål 11 som heter "Hållbara städer och
samhällen". Mål 11 innebär att ny bebyggelse ska planeras ur ett hållbarhetsperspektiv.
Nämnden ska inom ramen för ovanstående ansvarsområde bidra till att hela kommunen
växer och utvecklas. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar
planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare
kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer.
Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara
för framtiden. Samhällsbyggnadsnämnden ska ha dialog med kunderna relaterat till de
globala målen.
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Förvaltningen ska arbeta med ett antal klimatlöften som ska genomföras under 2021. Dessa
klimatlöften är en del av genomförandet av Klimat 2030 och blir därmed en del av
kommunens åtagande. Bakom satsningen står Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, en
kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i
samverkan med andra aktörer. Vissa delar är en del av nämndens arbete med Agenda 2030målen.
Trygghet
I de globala målen och Agenda 2030, mål 11, ska nämnden verka för trygghetsskapande
åtgärder i samhällsplaneringen. Fokus är på tillgängliga och säkrade grönområden och
offentliga platser. Alla ska få bo i ett område som är tryggt och hållbart. Nämndes ska
samverka i kommunens trygghetsfrågor då en regelbunden dialog kring trygghet kommer att
vidareutveckla kommunens platser samt att förebygga otrygghet och skadegörelse.
Värdskap
Lysekils kommun uttrycker i sin vision 2030 att man ska vara en kommun som är kända för
sitt värdskap. Samhällsbyggnadsförvaltningen är övertygad om att ett välkomnande
förhållningssätt och gemensamma värderingar kring service och bemötande skapar
utveckling och attraktionskraft.
Under 2021 fortsätter nämnden ha fokus på värdskapsarbetet. Arbetet är en långsiktig
satsning som kommer ge tydligare effekter under arbetets gång. Målet är få en bättre kultur,
attityd, styrning mot gemensamma värden, ökad effektivitet och stärkt identitet. I
värdskapsarbete 2021 kommer fokus vara på våra medborgare. Det har tagits fram olika
åtgärder för att säkerställa att målet med hur ett större kundfokus kan uppnås. Kontaktcenter
kommer ha en betydande roll i utvecklingsarbetet krig värdskap. Det behövs även samverkas
mer med näringslivet, föreningar, kommunala bolagen och förvaltningarna.
Förvaltningens ledningsgrupp har sedan tidigare identifierat ett nuläge och en ambitionsnivå
avseende att inom förvaltningen skapa en attitydförändring och en kulturförändring med
värdskap som verktyg och med förvaltningens kundlöfte som målbild.
Målbild
En förvaltning med samhällsbyggare som;
•
•
•
•
•
•

Är stolta över att vara en del av förvaltningen och Lysekils kommun
Är tillmötesgående och vill hjälpa och ge service
Känner att det är härligt att gå till jobbet
Agerar på ett sätt som skapar ett bra rykte och gör förvaltningen till en attraktiv
arbetsgivare
Bemöter kunder, kollegor och invånare på ett sätt som skapar mervärde och glädje
Är kända för att ge service utöver det vanliga

Kundlöfte
Samhällsbyggnadsförvaltningens har tagit fram ett kundlöfte som ska tydliggöra värdskapet.
Vi lovar att:
- Du alltid är välkommen!
- Du får ett professionellt bemötande
- Göra vårt yttersta för att ge bästa service
Kommunikation
Samhällsbyggnadsnämnden avser att fortsätta utveckla informations- och
kommunikationsarbetet gentemot invånare besökare och övriga samhällsaktörer men även
internt. Samtliga avdelningar och enheter ska sträva mot att vara en attraktiv kommun.
Digitalisering
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar utifrån den digitala agendan som är antagen av
Kommunfullmäktige 2019. Strategin är att allt som kan digitaliseras ska digitaliseras där det
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skapar nytta och frigör resurser till kärnverksamheten.
Målet med den digitala agenda är att den ska bidra till:
• Enklare vardag för privatpersoner och företag.
• Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet.
• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

4 Kritiska kvalitetsfaktorer
Kvalitetsfaktorerna är indelade i fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar- och
ekonomiperspektiv.
En kritisk kvalitetsfaktor är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och service. Den
kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande uppdrag vilken definierats
i lagstiftning och andra styrande dokument.
De kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp med hjälp av kvalitetsindikatorer. En indikator är ett
mätvärde som visar om verksamheten är på rätt väg eller inte.
Uppföljning av hur det går med de kritiska kvalitetsfaktorerna sker vid uppföljning 3 (per
augusti) och uppföljning 5 (per december, årsredovisningen).
Genom att planera, följa upp, analysera och dra slutsatser av uppnådda resultat förväntas det
ske en kvalitetshöjning av verksamheterna.

4.1 Kritiska kvalitetsfaktorer
4.1.1

Målgrupp

Kvalitetsfaktorer

Definition

Attraktiv plats att bo och leva på.

Det ska finnas olika boendeformer och i varierande
boendemiljöer så boendebehov kan tillgodoses. Hög kvalitet
ska genomsyra byggnader och boendemiljöer.
Kommunen ska skapa möjlighet till en aktiv och för individen
meningsfull fritid.

Verksamheter som möter medborgarnas behov.

Invånarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i det
lokala samhällets utveckling är viktigt för att skapa tillit till det
demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart
samhälle.
Den kommunala organisationen ska ge allmänheten en god
service och ska bemöta dessa på ett trevligt och
förtroendeingivande sätt

Gott bemötande.

Kontaktcenter ska underlätta för medborgarna i sin kontakt
med kommun.

4.1.2

Verksamhet

Kvalitetsfaktorer

Definition

Verksamhetens miljöarbetet

Verksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen ska
bidra till kommunens miljöarbete. Nuvarande och kommande
generation ska kunna leva ett gott liv med frisk luft, rent
vatten, begränsade klimatförändringar, säker mat och giftfri
omgivning.

Effektiv bygglovsprocess.

Handläggningstid för svar på bygglov enligt PBL ska ske upp
till 50 arbetsdagar (10 veckor). Mätningen gäller endast
delegationsbeslut.
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4.1.3

Medarbetare

Kvalitetsfaktorer

Definition

KF: Attraktiv arbetsgivare

Det är viktigt att chefer och medarbetare har rätt kompetens
och förutsättningar med meningsfulla arbetsuppgifter. Tydlig
styrning med kända mål som ger möjlighet att påverka,
förbättra och utvecklas i sina uppdrag och ge känsla av
engagemang, lust och motivation i arbetet.
Lätt att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla
medarbetare samt genomföra bra avslut.

KF: God arbetsmiljö

En arbetsmiljö som varken akut eller på lång sikt påverkar
hälsan negativt, utan den fysiska och psykosociala
arbetsmiljön upplevs god för alla medarbetare.

Tillitsbaserat lednings- och samordningsarbete

För att stödja medarbetares känsla av meningsfullhet,
begriplighet och hanterbarhet genom att skapa utrymme för
frihet under ansvar

4.1.4

Ekonomi

Kvalitetsfaktorer

Definition

Budget i balans

Den samlade budgetavvikelsen ska på helårsbasis vara i
linje med kommunövergripande mål inom detta område.

5 Utvecklingsområden och utvecklingsmål
5.1 Utvecklingsområde
5.1.1

Nämndens bidrag till kommunens utvecklingsområde ”upplev Lysekil
och vår unika livsmiljö”.

Definition och motivering
Våra strategiska målinriktningar och prioriterade mål
Samhällsbyggnadsförvaltningen har brutit ner kommunfullmäktiges mål, strategiska
inriktningar, formulerat mål och inriktningar för den egna verksamheten på
samhällsbyggnadsförvaltningen.
I Lysekils kommun ska man känna sig välkommen och trivsam miljö.
Våra unika tillgångar gör att människor vill komma och bo i kommunen. Vi har bra boende
med tillgång till förskola, skola och gymnasium. I Lysekil finns bra förutsättningar för en
god upplevelse hela året runt både för invånare, besökare och potentiella
kommuninvånare.
Nämnden bidrar till en attraktiv livsmiljö med infrastruktur som säkrar de grundläggande
funktioner i samhället. Nämndens verksamheter ska också bidra till ett rikt kultur- och
fritidsliv. Vi har havet, naturen, luften och tystnaden som saknas i en storstad.
Inriktning
En väl fungerande basservice inom vård, skola och omsorg är grundläggande för en attraktiv
livsmiljö.
Vi vill utveckla nytänkande och varierad boendemiljö vid nybebyggelse. Vi vill bryta
segregationen och vidga helhetsperspektiv över hela kommunen. Vi vill också utveckla
stadskärnan och skapa bostäder i Lysekils tätort samt attraktiva bostäder med närhet till
natur och hav. Vi har en genomtänkt boendestrategi för redan existerande boenden.
Vi vill bevara och värna om kommunens naturområden. Vi vill bevara kommunens
mötesplatser lokaler och parker. Vi vill skapa möjligheter till bostadsbyggande genom att
våga, tänka nytt och pröva nya arbetssätt.
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5.1.1.1

Utvecklingsmål: Samhällsbyggnadsnämnden ska förbättra möjligheterna för
bofasta och besökare att få en förbättrad livskvalitet samt utveckla
möjligheterna till högkvalitativa upplevelser året runt.

Strategier
Skapa förutsättningar för ett gott bemötande och ett gediget värdskap.
Skapa förutsättningar för och ta initiativ till att utveckla Lysekils attraktivitet året om.
Alla samhällsbyggnadsnämndens verksamheter kan på olika sätt bidrar till utvecklingsmålet.
Verka för trygghetsskapande åtgärder i samhällsplaneringen.
Ökad samverkan och dialoger med företag (näringslivet).
Tillsammans med Hållbar utveckling säkra förutsättningarna för tillväxten gällande
näringslivsfrågor.
Verka för tydligare samarbete över verksamhetsområden. Stärka helhetsperspektivet
tillsammans med kommunens övriga verksamhetsområden för att hitta långsiktiga och
hållbara lösningar för medborgarnas bästa.
Skapa förutsättningar för ett rikt friluftsliv.
5.1.1.2

Utvecklingsmål: Antalet helårsbostäder i Lysekil ska öka.

Strategier
Vara delaktig i arbetet med att fram en ny översiktsplan.
Skapa förutsättningar för att bibehålla en hög planberedskap.
Skapa förutsättningar för en aktiv mark- och exploateringspolitik för helårsboende.
5.1.1.3

Utvecklingsmål: Nöjdheten bland samhällsbyggnadsnämndens kunder ska öka

Strategier
Förvaltningens målbild är att vara kända för att ge service utöver det vanliga.
Utveckla och förändra organisationskulturen med gemensamma värderingar
5.1.2
5.1.2.1

Samhällsbyggnadsnämnden tar ansvar för miljön
Utvecklingsmål: Samhällsbyggnadförvaltningen ska konsumera hållbart

Strategier
•Skapa struktur för och ge vägledning till avdelningar/enheter i miljöarbetet samt den
övergripande inriktningen Hållbar konsumtion.
•Öka kunskapen och medvetenheten bland kommunens medarbetare om innebörden av
hållbarhet och effekterna av den egna verksamhetens påverkan på miljön.

5.2 Uppdrag
5.2.1

Kommunfullmäktige

Uppdrag
Planera för verksamhetsmark.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att inventera vilka markområden som skulle vara möjliga att planlägga för
verksamheter.
Framgångsrika företag som kan utvecklas och skapa arbetstillfällen är av avgörande betydelse för Lysekils kommun. En
viktig förutsättning för detta är att inventera mark tillgänglig för lokalisering av verksamheter i alla delar av kommunen.
Satsning på miljö och klimat.
Det miljöstrategiska arbetet i kommunen ska stärkas.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny energi- och klimatplan för Lysekils kommun.
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Uppdrag
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att prioritera naturvårdskompetens till förvaltningen för att på sikt kunna ta fram en
ny naturvårdsplan för Lysekils kommun.
Omställningen till ett miljövänligt och klimatsmart samhälle är vår tids stora utmaning. Men det är en utmaning som också
rymmer stora möjligheter. När vi förändrar vårt samhälle ska vi välja lösningar som också rymmer stora möjligheter. När vi
förändrar vårt samhälle ska vi välja lösningar som bidrar till utveckling av kommunen och ett gott liv för all som lever och
verkar här. Våra unika naturmiljöer är av avgörande betydelse för livskvaliteten och att Lysekil är en attraktiv kommun.
Utifrån tidigare antagna styrdokument behöver planer tas fram som mer konkret visar på åtgärder som ska genomföras för
att intensifiera kommunens omställningsarbete.
Inriktningar för miljö- och klimatarbetet finns fastslagna i såväl kommunfullmäktiges utvecklingsområde ”Vi tar ansvar för
miljön” som styrdokumentet ”Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete”. Lysekils kommun har vidare anslutit sig till initiativet
”Fossilfritt Sverige” och Västra Götalandsregionens strategi ”Klimat 2030”.
Bättre förutsättningar att använda cykel.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en cykelplan för Lysekils kommun med inriktning på insatser som ska
göra det möjligt för fler att välja cykeln.
På kortare sträckor är cykeln konkurrenskraftig mot bilen om rätt förutsättningar finns. Det finns också en stor potential för
besöksnäringen inom cykelturismen. En ökad användning av cykel har många positiva effekter, framförallt i form av en ökad
folkhälsa men skapar också bättre förutsättningar för bra livsmiljöer för alla som bor och verkar i kommunen.

5.2.2

Nämnd

Uppdrag
Ta fram riktlinje för kommunens tjänstebilar angående hantering och hållbarhetsperspektivet
Behövs en tydlighet kring hanteringen av kommunens bilar. Lyfta upp hållbarhetsperspektivet.
Utredning av behov av tjänstebilar i verksamheterna
Kartläggning och analys kring behov av tjänstebilar i kommunen.
Uppdatera kommunens Naturvårdsplan
Kommunens naturvårdsplan är senast uppdaterad 2010 och har behov av en uppdatering.
Uppdatera sjöbodspolicyn
Det finns en Sjöbodspolicy för Lysekils kommun som är antagen av KF 2008-04-03. Denna behöver uppdateras.
Uppdatering av regelverket för kommunens småbåtshamnar
Dokument kring bestämmelser kring båtplatser, båtuppläggningsplatser, förråd och köbestämmelser m.m.

6 Förutsättningar
6.1 Omvärldsanalys
Analys
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet har genom sina många kontakter med såväl
invånare som näringsidkare en helt avgörande roll i hur kommunen uppfattas. Utmaningen
är att i enlighet med den politiska ambitionen utveckla kommunens näringslivsklimat.
Kommunikationen (dialog, bemötande, attityd) liksom servicen är viktiga områden att
utveckla vidare för att nå en ökad kundnöjdhet. Service, tillgänglighet och bemötande ska
inte stå i konkurrens med rättssäkerheten, inte heller prioriteras högre, utan ska inkluderas i
en rättssäker myndighetsutövning med god kvalitet.
Både invånare och näringsidkare har högt ställda krav på tillgänglighet och service. Digitala
stöd i ärendehanteringssystem och digitala detaljplaner är en förutsättning för att möta
dagens- och framtidens krav på Samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare där det ska finnas
möjlighet för utvecklingsmöjligheter och en bra arbetsmiljö. Dessa faktorer är avgörande för
att kunna bedriva en effektiv och bra verksamhet.
Samhällsbyggnadsnämndens utvecklingsområden baseras på behov och utmaningar i vår
omvärld som nämnden behöver fokusera på. Utvecklingsområdena tydliggör behovet av att
nämnden tar ett samlat grepp kring hållbarhetsfrågorna. Implementering av berörda mål,
FN:s antagna globala mål- Agenda 2030, är viktig uppgift i samhällsbyggnadsnämndens
verksamheter.
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Tillgången på kommunal exploaterbar mark är begränsad vilket försvårar nyetableringar och
bostadsbyggande. Det är därför angeläget att få fram en ny översiktsplan (ÖP) samt övriga
strategiska styrdokument som kan bidra till att utveckla kommunen på ett hållbart sätt i
riktning mot visionen Lysekil 2030.
Andra identifierade trender och framtida utmaningar för samhällsbyggnadsnämnden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kraven ökar på tillgänglig information
Värdskap och bemötande
Naturliga mötesplatser
Trygghetsbehovet ökar
Snabbare omställning och rörlighet
Digitalisering
Fler äldre
Attraktiv kommun- konkurrens
Ökande krav på boende
Ökande krav på alternativa och fungerande infrastruktur (Utveckling av gång och
cykelvägar)
Ökat fokus på alternativa energikällor
Större fokus på miljöfrågor och åtgärder i verksamheterna
Tydlig kommunikation
Ökad rekryterings- och kompetensbehov
Samarbete och konkurrens mellan kommunerna ökar
Kommunens framtida ekonomiska utmaningar är en viktig fråga som kommer
påverka arbetet

6.2 Befolkningsförändringar
Kommunen har haft en positiv befolkningsutveckling de senaste åren men vid årsskiftet
191231 var det 14 555 invånare, vilket var en minskning med 56 personer jämfört med 2018.
Befolkningsökningen har tidigare främst varit en effekt av migrationen. Födelsenettot är
fortfarande negativt.
Kommunen har vid några tillfällen beställt befolkningsprognoser från SCB, men prognoserna
har pekat på en alltför positiv utveckling och avvikit från verkligheten. Flera faktorer
påverkar befolkningsutvecklingen. Det finns planer och projekt för nya lägenheter och
småhus, vilket kan ge en inflyttning och arbetstillfällen inom pendlingsavstånd påverkar. Ett
levande samhälle året runt skapar en attraktiv kommun för boende och detta gynnar även
besöksnäringen. Det är viktigt att kommunen upplevs som attraktiv med bra förskolor, skolor
och annan service till medborgarna, även fritidsaktiviteter är en viktig del för att attrahera
fler människor till att vilja flytta till Lysekil.

6.3 Lokaler och reinvesteringar
Fördelning av reinvesteringsram
Reinvesteringsram tkr

Prognos 2019

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

Not

Summa

KF beslutar om investeringar 2020-12-15. Investeringarna rapporteras till nämnd i januari.
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6.4 Medarbetare
Förvaltningen hade 173 anställda den 31 augusti 2020. 167 är månadsavlönade
tillsvidareanställda och 6 antal månadsavlönade visstidsanställda.
Sjukfrånvaron per den 31 augusti 2020 var 7,5%. En ökning från 2019 då sjukfrånvaron var
6,1%. Corona pandemin gör att siffran är svår att analysera.
Personalförsörjning
Inom ramen för kommunens strategiska mål att vara en attraktiv arbetsgivare ställs höga
krav på samordnade metoder och rutiner för kompetensförsörjning. Att rekrytera, behålla
och utveckla rätt kompetenser kommer att bli ännu viktigare när
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter utvecklas, pensionsavgångar och övrig rörlighet
ökar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft svårt att rekrytera medarbetare på flera olika
befattningar. Inom plan- och bygg avdelningen samt tekniska avdelningen kommer
fortfarande enstaka konsulter anlitas för att klara av uppdraget.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska under 2021 påbörja en kompetensförsörjningsplan
tillsammans med HR-avdelningen. Det är viktigt att göra en kartläggning av behov av
kompetensförsörjningen för att säkerställa personalförsörjning då en flertal anställda närmar
sig pensionsavgångarna. Det finns även en större rörlighet på arbetsmarknaden som innebär
att anställda kanske inte stannar lika länge på sin tjänst. Förvaltningen måste därför sätta
fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare i en kombination med att tänka nya sätt att möta
kommande behov av kompetens.
Förvaltningen arbetar ständigt med det systematiska arbetsmiljö arbetet (SAM). Analys och
åtgärder utifrån resultatet av medarbetarenkäten är viktigt för att skapa en utvecklande och
bra arbetsmiljö. Viktiga faktorer för en bra arbetsmiljö är bland annat bra stämning, tydliga
mål, inflytande, lära sig nya saker och bra arbetsmiljö.
Under 2018 påbörjade städ- och kostenheten projektet kring heltidsresan. Under 2021
fortsätter arbetet med samarbete mellan kost- och städenheterna så att rimliga anställningar,
schema och en fungerade organisation ska finnas. Avtalet innehåller flera delar som syftar till
ökat heltidsarbete. I avtalets allmänna bestämmelser slås fast att tillsvidareanställningar på
heltid ska eftersträvas vid nyanställning. Krav ställs också på arbetsgivaren att ta fram en
plan för hur heltidsarbetet ska öka.

6.5 Ekonomi
Den aktuella ekonomiska situationen efter uppföljning 3
Samhällsbyggnadsnämnden gick in i 2020 med en förlust på 5,4 mnkr. 2,4 mnkr av förlusten
kom från gata- och park-verksamheten, 1 mnkr från bostadsanpassningen, 1,6 mnkr från
Serviceavdelningen.
Samhällsbyggnadsnämnden tar upp 2,1 mkr i kostnader för Covid-19 som nämnden haft till
och med augusti enligt centrala anvisningar. Prognosen på den ordinarie driftbudgeten är
noll avvikelse. Under sommaren så har det inte skett några större avvikelser och det har
heller inte varit några evenemang. Handlingsplanen för budget i balans har gett effekt och
förvaltningen räknar med att inte behöva dra ner på några underhållsåtgärder.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med sin handlingsplan för en budget i balans.
Åtgärder och aktiviteter har tagits fram inom ramen för vad förvaltningen hinner med.
Förvaltningen räknar med att göra åtgärder för 4,1 mnkr. Resultatet av åtgärderna bevakas
och det märks att de börjar ge effekt. Förvaltningen räknar med att arbeta vidare med sin
ekonomi under 2021 för att nå långsiktiga lösningar.
Tekniska avdelningen kommer under året ha ett underskott på Gata och park med ca -2 mkr.
Avdelningen genomför åtgärder men det kommer inte räcka till. Avdelningen har dragit ner
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på underhåll under en längre tid och ytterligare kortsiktiga åtgärder bedöms inte vara god
förvaltning av kommunens anläggningar. Avdelningen arbetar utifrån att genomföra
nödvändiga underhållsåtgärder. Samtidigt arbetar förvaltningen med besparingar på hela
förvaltningen för att skjuta till medel.
IT-avdelningen har registrerat ett utökat antal licenser vilket påverkar kostnaderna. Detta på
grund av att fler användare arbetar hemifrån eller mer på distans.
Serviceavdelningen arbetade mycket med sin ekonomi redan från 2019 och per april 2020
visar den ett noll resultat och trenden bedöms vara positiv.

7 Effektiv resursanvändning
7.1 Utgångspunkter för god ekonomisk hushållning
Lysekils kommun arbetar efter en styrmodell som antagits av kommunfullmäktige.
Styrmodellen innebär en gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för styrning och
ledning av kommunen och dess verksamheter. Riktlinjer för ekonomistyrning är en del av
styrmodellen och definierar hur verksamheterna ska styras med utgångspunkt från god
ekonomisk hushållning.
Samhällsbyggnadsnämnden ska bedriva sitt arbete med planering, budgetering och
uppföljning så att det egna ansvaret för verksamheten säkerställs utifrån de av fullmäktige
beslutade ekonomiska ramarna. Nämnden beslutar också om regler inom området för den
egna verksamheten.
Verksamheterna som samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för ska bedrivas på ett
kostnadseffektivt och miljömedvetet sätt med omtanke om kunder, invånare och besökare
samt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Alla ska känna att nämnden förvaltar, utvecklar
och bygger en hållbar och attraktiv kommun som ska vara en bra plats att leva och bo på.
I enlighet med kommunens styrmodell dokumenteras uppföljningsprocessen i form av
rapporter fem gånger per år. Uppföljning sammanställas till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige per:
•
•
•
•
•

sista februari, uppföljningsrapport 1
30 april, uppföljningsrapport 2
31 augusti, uppföljningsrapport 3
31 oktober uppföljningsrapport 4
Årsredovisning (uppföljningsrapport 5)

Nämnder ska följa upp utvecklingen av verksamhet och rapportera större avvikelser
gentemot uppsatta utvecklingsmål. Dessa ska följas upp vid uppföljningstillfälle 3 och i
årsredovisningen.

7.2 Ekonomisk plan för kommande budgetår
Budgetram 2021
Budget 2021 tkr

Belopp

Ram utgångsläge 2020

-47 096

Löneöverhäng 3 mån
Prisindex 2020
Lokalkostnader, städ och övriga interna poster
Sänkt internränta till 1,75 %, ej klart ännu 2020-11-25
Flytt Café Saltö
Kompensation förstudier investering/exploateirng
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Budget 2021 tkr

Belopp

Ram 2021

-49 252

Kommentar till tabellen budget 2021
Ekonomisk ram per verksamhetsområde
Verksamhet tkr

Ram 2020

Prognos 2020

Förslag till ram 2021

SBF o Nämnd

-2 914

-2 764

-2 928

Kontaktcenter

-12 073

-10 473

-12 113

-25 359

-26 859

-25 591

-3 339

-3 339

-4 359

0

0

0

102

-600

102

· Bilar

360

360

0

· Kost

-136

-36

-69

· Städ

0

300

0

· Plan, bygg, mät

-4 341

-3 391

-4 341

·
Bostadsanpassning

-1 850

-2 150

-1 907

2 454

3 254

2 454

Utfall 2019

Tekniska
avdelningen
· Gata, park
· Fastighetsdrift
Hamnverksamhet
· Småbåt
Serviceavdelningen

Plan och
byggavdelningen

· Mex
IT avdelningen

0

-100

0

Exploatering

0

-1 000

-500

-47 096

-46 798

-49 252

Nettokostnad

Kommentar till ekonomisk ram per verksamhetsområde
Förslag på ram 2021 är något preliminär.
Sänkningen av internräntan och aktiveringen av 2020 års investeringar är inte reglerade
ännu. Inte heller flytten av hamnverksamheten är klar.
Kompensationen på 1500 tkr till förstudier investering/exploatering skall täcka kostnader i
samband med projektarbete. Detta gör att gränsdragning blir lättare och administrationen
minskar något.
Driften av Café Saltö på kommunhuset flyttas över till Serviceavdelningen och en liten ram på
69 tkr följer med. Cafét finansieras i övrigt av försäljningsintäkter och lönebidrag.
Priserna på kommunens interna bilar har varit 360 tkr för hög och detta regleras bort
samtidigt som priserna justeras motsvarande summa.
Kompensation för löner till kockarna 136 tkr flyttas över till beställande förvaltning och de
interna priserna justeras motsvarande summa.
Fler förändringar kommer ske innan driftsatt budget 2020-12-31. Dessa kommer rapporteras
till nämnden januari 2021. Vid denna rapportering kan också nämndens kostnader och
intäkter rapporteras.

7.3 Behov av nyinvesteringar
Nyinvesteringsprojekt

Total
investering

2021

2022
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Nyinvesteringsprojekt

Total
investering

2021

2022

2023

2024

2025

Summa mnkr

Kommentar till tabellen nyinvesteringar
KF beslutar om investeringar 2020-12-15. Investeringarna rapporteras till nämnd i januari.
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