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LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

§ 78
Muntlig information
Kommunstyrelsen får muntlig information om följande ärenden:
-

Eva-Marie Magnusson, ekonomichef, Leif Schöndell kommundirektör och Per
Garenius, samhällsbyggnadschef lämnar information om uppföljning 2, per den
30 april 2018.

-

Eva-Marie Magnusson, ekonomichef informerar om förvaltningens budgetförslag
2019 och plan för 2020-2021.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

§ 79
Uppföljningsrapport 2 för kommunsstyrelseförvaltningen 2018
Dnr:

LKS 2018-196

Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i dess
huvuduppdrag att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens
verksamheter.
En analys av kommunstyrelseförvaltningens kvalitetsfaktorer i de olika perspektiven
pekar på att verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt.
Sammantaget redovisar kommunstyrelseförvaltningen en stor positiv avvikelse,
2,4 mnkr, motsvarande 10 % jämfört med budget till och med april. De största
avvikelserna redovisas under kommundirektörens och ekonomiavdelningens ansvar.
Avvikelsen beror på att medel avsatta för utvecklingsområdena och
kommungemensamma utbildningsinsatser ännu inte använts samt vakanser på
tjänster, främst inom ekonomiavdelningen.
I uppföljningen per februari prognostiserades ett överskott med 0,7 mnkr. I denna
uppföljning per april har avdelningarna gjort en ny prognos på totalt 3,2 mnkr. Till
stor del beror detta på återhållsamhet på kostnadssidan för att balansera
budgetunderskott i andra delar av kommunens verksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-24
Uppföljningsrapport 2 för kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 2, för kommunstyrelseförvaltningen 2018.
Beslut skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

§ 80
Ekonomisk åtgärdsplan 2018 för socialnämnden
Dnr:

LKS 2018-196

Med anledning av det prognostiserade utfallet för helåret 2018, -19,1 mnkr, som
redovisades i uppföljningsrapport 1 per februari hade förvaltningschefen till
socialnämndens sammanträde 2018-04-25 tagit fram en åtgärdsplan för att nå balans
i budget 2018.
Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ansvarar socialnämnden för att
verksamheten bedrivs inom den givna budgetramen.
Socialnämndens beslut att informera kommunstyrelsen om att man inte kan uppnå
budgetbalans 2018 innebär således ett avsteg från de av kommunfullmäktige
beslutade ekonomistyrningsprinciperna.
Kommunstyrelseförvaltningen kan se problematiken i att genomföra ett
omställningsarbete som fullt ut ger effekt under 2018. Men ett något längre
perspektiv är dock bedömningen att det finns en potential i att
effektivisera/förändra/utveckla verksamheten. Detta utan att det nödvändigtvis
behöver medföra försämringar för brukare/kunder, det finns inget givet samband
mellan budgetens storlek och kvaliteten i verksamheten Det är därför av största vikt
att socialnämnden fokuserar på att genomföra den beslutade åtgärdsplanen och att
ett fortsatt arbete sker för att nå budgetbalans.
När det gäller genomförandet av en oberoende extern revision av socialförvaltningen,
där man vill ha finansiering från kommunstyrelsen, anser förvaltningen att en dialog
bör ske om inriktning och omfattning av en sådan insats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-24
Socialnämndens beslut 2018-04-25, § 83, inkl. bilagor
Yrkande
Christina Gustafson (S): Ändringsförslag att ”Kommunstyrelsen uppmanar
socialnämnden att genomföra den av socialnämnden 2018-04-25 antagna
åtgärdsplan för att nå en budget i balans”.
Ändringsförslag att ”Kommunstyrelsen uppdrar åt presidiet och kommundirektören
att föra en dialog med socialnämnden om inriktningen den av socialnämnden
beslutade revisionsinsatsen och finansieringen av denna”.
Yngve Berlin (K): avslag på Christina Gustafsons båda ändringsförslag.
Avslag på förvaltningens förslag att ”Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att
fortsätta arbetet med åtgärder för att nå en budget i balans”.
Bifall till förvaltningens förslag att ”Kommunstyrelsen uppdrar åt presidiet och
kommundirektören att föra en dialog med socialnämnden om inriktningen av en
eventuell revisionsinsats och finansieringen av denna”.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Propositionsordning
Proposition på Christina Gustafsons ändringsförslag att ”Kommunstyrelsen
uppmanar socialnämnden att genomföra den av socialnämnden 2018-04-25 antagna
åtgärdsplan för att nå en budget i balans” mot avslag.
Proposition på Christina Gustafsons ändringsförslag att ”Kommunstyrelsen uppdrar
åt presidiet och kommundirektören att föra en dialog med socialnämnden om
inriktningen den av socialnämnden beslutade revisionsinsatsen och finansieringen av
denna mot Yngve Berlins förslag att ”Kommunstyrelsen uppdrar åt presidiet och
kommundirektören att föra en dialog med socialnämnden om inriktningen av en
eventuell revisionsinsats och finansieringen av denna”.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Christina Gustafsons ändringsförslag att
”Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att genomföra den av socialnämnden
2018-04-25 antagna åtgärdsplan för att nå en budget i balans” mot avslag och finner
att kommunstyrelsens beslutar enligt Christina Gustafsons ändringsyrkande.
Ordförande ställer proposition Christina Gustafsons ändringsförslag att
”Kommunstyrelsen uppdrar åt presidiet och kommundirektören att föra en dialog
med socialnämnden om inriktningen den av socialnämnden beslutade
revisionsinsatsen och finansieringen av denna mot Yngve Berlins förslag att
”Kommunstyrelsen uppdrar åt presidiet och kommundirektören att föra en dialog
med socialnämnden om inriktningen av en eventuell revisionsinsats och
finansieringen av denna” och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt Christina
Gustafsons ändringsyrkande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att genomföra den av socialnämnden
2018-04-25 antagna åtgärdsplan för att nå en budget i balans.
Kommunstyrelsen uppdrar åt presidiet och kommundirektören att föra en dialog med
socialnämnden om inriktningen den av socialnämnden beslutade revisionsinsatsen
och finansieringen av denna.
Beslut skickas till
Socialnämnden

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 81
Yttrande av revisionsrapporten Uppföljande granskning av
jämställdhetsarbetet ur ett arbetsgivarperspektiv
Dnr:

LKS 2018-147

PwC har på kommunrevisionens uppdrag genomfört en uppföljande granskning av
kommunens jämställdhetsarbete ur ett arbetsgivarperspektiv. Den samlade
bedömningen är att kommunstyrelsen inte har vidtagit erforderliga åtgärder
avseende identifierade brister i kommunens jämställdhetsarbete.
Arbetet med åtgärder är påbörjat. Kommunfullmäktige antog 2017-12-14 Riktlinjer
för likabehandling. Riktlinjerna omfattar samtliga diskrimineringsgrunder enligt
diskrimineringslagen. Arbete pågår för närvarande med att ta fram åtgärdsplaner och
rutiner för likabehandlingsarbetet inom ramen för Lysekils kommuns styrmodell.
Vidare har den kartläggning och analys av löner och anställningsvillkor som
diskrimineringslagen kräver av arbetsgivaren genomförts i samband med
löneöversynerna 2016, 2017 och 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-08
Revisionsrapport ”Uppföljande granskning av jämställdhetsarbetet ur ett
arbetsgivarperspektiv”
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande till kommunrevisionen översända
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut skickas till
Kommunrevisionen
PwC
Personalavdelningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 82
Förvaltade stiftelsers bokslut för år 2017
Dnr:

LKS 2018-268

Enligt Stiftelselagen ska kommunens högsta verkställande organ överlämna
bokslut/årsredovisning eller sammanställning över räkenskaperna till revisorerna för
de stiftelser som förvaltas.
Lysekils kommun förvaltar sju stiftelser vilkas årsredovisning respektive
sammanställning över räkenskaperna för år 2017 bifogas.
Minnesfonden efter Elof och Margit Hellman och Stiftelsen Samfond nr 4 är de av de
förvaltade stiftelserna som är bokföringsskyldiga och därmed är skyldiga ska upprätta
årsredovisning. Övriga stiftelser ska upprätta sammanställning över räkenskaperna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-16, inkl. bilagor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna och överlämna de förvaltade stiftelsernas
årsredovisning respektive sammanställning över räkenskaperna för år 2017 till
revisorerna och att uppdra åt firmatecknare att underteckna desamma.
Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen/Jonas Malm

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 83
Svar på medborgarförslag om gratis simundervisning för nyanlända
Dnr:

LKS 2017-623

Kommunstyrelsen har mottagit ett medborgarförslag om simundervisning för
nyanlända som kommunfullmäktige har remitterat till kommunstyrelsen för
besvarande. Förslagsställaren vill att nyanlända personer i kommunen, som så
önskar, ska erbjudas gratis simundervisning i kommunens regi.
Simkunnighet hos befolkningen i en havsnära kommun är av central betydelse.
Kommunen genomför därför, sedan många år, simundervisning på skoltid för alla
elever i förskoleklass och grundskola.
Enligt likställighetsprincipen 2 kap. 3 § i kommunallagen ska medborgarna behandlas
lika, det innebär att kommunen ska iaktta objektivitet och rättvisa i behandling av
sina medborgare. Att erbjuda avgiftsfri simskola för en speciell grupp vuxna, i detta
fall nyanlända, skulle kunna betraktas som stödjande av enskild.
Simundervisning för nyanlända vuxna borde vara möjligt att genomföra i
simklubbens regi.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-12
Medborgarförslag
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-10-19, § 140
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget om gratis simundervisning.
Beslut skickas till
Förslagsställaren inkl. tjänsteskrivelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 84
IT-system för att förhindra spridning av bilder och filmer avseende
övergrepp mot barn
Dnr:

LKS 2018-225

IT-nämnden söker medel för att implementera ett system som förhindrar spridning
av bilder och filmer avseende övergrepp mot barn. Kommunstyrelseförvaltningen är i
sak positiv till inköp av det aktuella systemet samtidigt som man kan konstatera att
medel saknas för inköp av dito.
Mot bakgrund av att IT-nämnden anser att det är angeläget att köpa in systemet
föreslår därför kommunstyrelseförvaltningen att nämnden prioriterar in denna
kostnad inom ramen för nämndens egen budget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-17
Protokollsutdrag från IT-nämnden 2018-03-26, § 5
Yrkande
Christina Gustafson (S): Bifall till IT-nämndens förslag att öka anslaget till ITnämnden för införskaffande av system mot övergrepp mot barn.
Monica Andersson (C), Ronald Rombrant (LP), Lars Björneld (L), Mats Karlsson (M):
Bifall till förvaltningens förslag att IT-nämnden prioritera in kostnaden för inköp av
systemet mot övergrepp av barn i sin egen budgetram.
Inge Löfgren (MP) och Daniel Arvidsson (SD): Bifall till Christina Gustafsons förslag.
Propositionsordning
Proposition på Monica Anderssons m.fl. förslag mot Christina Gustafsons m.fl.
förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Monica Anderssons m.fl. förslag mot Christina
Gustafsons m.fl. förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Monica
Anderssons m.fl. förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår IT-nämnden prioritera in kostnaden för inköp av systemet
mot övergrepp av barn i sin egen budgetram.
Beslut skickas till
IT-nämnden

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 85
Uppföljningsrapport 2 för samhällsbyggnadsförvaltningen 2018
Dnr:

LKS 2018-196

I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista april (Uppföljningsrapport 2).
Denna rapportering innehåller ekonomisk uppföljning, redovisning av arbetet kring
utvecklingsmål och kvalitetsfaktorer.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en uppföljningsrapport 2 för 2018
enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-16
Uppföljningsrapport 2 2018 samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 2 för 2018.
Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 86
Remissvar angående ”Samråd om förslag till havsplaner. Dnr 396-18”
Dnr:

LKS 2018-121

Havs- och vattenmyndigheten har ett uppdrag att göra statlig havsplanering längs
hela Sveriges kust. Arbetet har pågått en längre tid och nu inbjuds kommuner och
myndigheter att ha synpunkter på samrådsförslaget. Sverige tar fram tre havsplaner,
där Västerhavsplanen är den vi lämnar synpunkter på. Svar ska lämnas senast 15
augusti 2018. Kommunerna Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad har beslutat att
gå samman om ett gemensamt svar på remissen.
En havsplan ger vägledning kring vad som är den bästa användningen av havet.
Havsplanen vägleder nationella myndigheter, kommuner och domstolar i kommande
beslut, planering och tillståndsprövningar. Näringsidkare kan också få vägledning av
planen.
Havsplanen anger sju användningar i Västerhavet: attraktiva livsmiljöer,
energiutvinning, försvar, generell användning, natur, sjöfart och yrkesfiske.
Havsplanen anger också områden där särskild hänsyn ska tas till höga naturvärden
eller till totalförsvarets intressen.
Förslag till användningar grundar sig på avvägningar och en lämplighetsbedömning
utifrån läge, beskaffenhet och behov. Riksintressen och andra allmänna intressen är
viktiga för avvägningen.
Havsplanen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Den ska förena
näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-07
”Remissvar Västerhavsplanen Samråd om förslag till havsplaner. Dnr 396-18.”
”Samrådshandling, Förslag till Havsplan Västerhavet (2018-02-15).”
Yrkande
Mats Karlsson (M) och Lars Björneld (L): Bifall till förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner lämnade synpunkter enligt gemensamt remissvar
(daterat 2018-04-09) gällande ”Remissvar Västerhavsplanen Samråd om förslag till
havsplaner. Dnr 396-18.”
Beslut skickas till
Havs- och vattenmyndigheten
Avdelningen För Hållbar utveckling.
Avdelningen för Plan och Bygg

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 87
Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelsens
förvaltningar.




Kommunalråd
 Förlängning av planbesked för Höjdgatan
Kommundirektören
 Tilldelningsbeslut - elinstallationer
Samhällsbyggnadschefen
 Tilldelningsbeslut – Data och telefoni





Tilldelningsbeslut – ventilation
Tilldelningsbeslut – sanering
Tilldelningsbeslut – VVS
Tilldelningsbeslut – målare

 Tilldelningsbeslut – plåtslagare


Handläggare för färdtjänst
 Beslut gällande färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd för
rörelsehindrade, april 2018

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll den 30 maj 2018.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 88
Anmälningsärenden
Protokoll från Havets Hus i Lysekil AB 2018-03-21, 2018-03-25
Stämmoprotokoll från RAMBO AB 2018-03-02
Protokoll från Rambo AB 2018-03-27
Protokoll från Lysekils Hamn AB 2018-04-10
Protokoll från KHF Lysekils omsorgsbostäder 2018-04-04
Protokoll från miljönämndens arbetsutskott 2018-05-09, § 13 – delårsbokslut
Protokoll från Samordningsförbundet Väst 2018-03-16
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll
30 maj 2018.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 89
Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör
Dnr:

LKS 2018-088

Kommundirektören informerar om:





Anonyma inkomna skrivelse om artiklar från tidningen Nya Tider
(LKS 2018-364, 2018-367)
Krisberedskapsråd 4 maj



Styrgruppsmöte för Norra Hamnstranden
Möte med polisledning och samverkande kommuner, Munkedal, Sotenäs och
Lysekil 9 maj
Chefsforum 17 maj





Svenskt Näringsliv – frukostmöte
Nyinvigning av Kristineberg Marine Reseach & Innovation Centre
Gemensam strategi för digitalisering med samverkande kommuner

Kommunstyrelsens ordförande informerar om:






Möte om miljöenheten
Möte med polisen lokalt
Möte med ett enat Bohuslän
Ren och attraktiv kust
Näringslivscentrum - samrekrytering

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 90
Uppföljningsrapport 2 2018 för Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2018-196

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 2 per 30 april
2018. Rapporten omfattar även nämnder, styrelse och bolag, vilka har lämnat en
sammanfattande redogörelse för verksamheten, ekonomi och åtgärder för budget i
balans. Som det framgår av rapporten slutar prognosen för 2018 på 26,1 mnkr, vilket
är 12,0 mnkr bättre än budgetens resultat på 14,1 mnkr.
En viktig del i detta är att socialnämnden har beslutat om en handlingsplan med
åtgärder motsvarande 10,0 mnkr, vilka har inarbetats i prognosen som nu ligger på 9,1 mnkr för helåret. Med anledning av den ekonomiska situationen har en rutin
tagits fram som tydligt beskriver vad som gäller om övertalighet avseende personal
uppstår.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-22
Uppföljningsrapport 2 2018 för Lysekils kommun
Yrkande
Christina Gustafson (S): Bifall till förvaltningens förslag 1, att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 2 2018.
För övrigt lämnas följande ändringsförslag:
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna det av
socialnämnden 2018-04-25 antagna åtgärdsplan medförande att
budgetbalans för nämnden inte kommer att uppnås vid årets slut.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana övriga nämnder
att vidta åtgärder för att bidra till budgetbalans för hela kommunen vid årets
slut.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommundirektören i
uppdrag att säkerställa åtgärder för att uppnå budget i balans för hela
kommunförvaltningen motsvarande årsprognosen i uppföljningsrapport 2.
Yngve Berlin (K): Bifall till förvaltningens förslag 1, att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 2 2018.
Avslag på förvaltningens förslag 2, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att uppmana nämnderna att vara återhållsamma samt vidta åtgärder för att uppnå
budgetbalans vid årets slut.
Avslag på förvaltningens förslag 3, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att uppmana socialnämnden att återkomma med ytterligare åtgärder för
budgetbalans samt avslag på Christina Gustafsons samtliga ändringsförslag.
Fredrik Häller (LP): Bifall till Yngve Berlins förslag.
Mats Karlsson (M): Bifall till Christina Gustafsons förslag.
Inge Löfgren (MP): Avslag på förvaltningens förslag i sin helhet samt avslag på
Christina Gustafsons förslag.

Justerare:
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Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Christina Gustafsons m.fl. förslag punkt 1, att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 2 2018 mot Inge
Löfgrens avslagsförslag.
Proposition på Christina Gustafsons ändringsförslag mot Yngve Berlins m.fl.
avslagsförslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Christina Gustafsons m.fl. förslag punkt 1, att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 2
2018 mot Inge Löfgrens avslagsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Christina Gustafsons m.fl. förslag.
Ordförande ställer proposition på Christina Gustafsons ändringsförslag mot Yngve
Berlins m.fl. avslagsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Yngve
Berlins m.fl. avslagsförslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Christina Gustafsons förslag
Nej-röst för Yngve Berlins m.fl. avslagsförslag.
Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Yngve Berlins m.fl.
förslag.
Omröstningsbilaga
Ledamöter/tjg. ersättare
Parti
Jan-Olof Johansson
S

Ja
X

Lars Björneld

X

Ronald Rombrant

L
LP

Nej Avstår

X

Christina Gustafson

S

X

Mats Karlsson

M

X

Monica Andersson

C

X

Fredrik Häller

LP

X

Fredrik Lundqvist

LP

X

Inge Löfgren

MP

X

Yngve Berlin

K

X

SD

X

Daniel Arvidsson
Summa

Justerare:

4

7
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Uppföljningsrapport 2
2018.
Reservation
Inge Löfgren (MP) och Jan-Olof Johansson (S) lämnar blank reservation.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 91
Budget 2019 och plan 2020-2021
Dnr:

LKS 2018-194

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget för 2019 och
plan för 2020-2021. Förslaget är framarbetat i en process under våren med flera
dialogmöten med kommunstyrelsen, kommunledningsgrupp och politiker från
nämndernas presidium.
Förslaget innebär ett tillfälligt avsteg från det första finansiella målet; resultatmålet
på två procent. Resultatmålet för perioden 2017-2019 beräknas till 1,5 procent.
I förslaget lämnas skattesatsen oförändrad 22:46 kr och ett antal förslag ges om
prioriteringar som bedöms nödvändiga. Prioriteringarna har sedan underlag för
beräkning av respektive nämnds ram för 2019.
De ekonomiska förutsättningarna bygger på ett antagande om befolkningsutveckling
enligt förvaltningens uppdaterade prognos från SCB 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-24
Budget 2019 plan 2020-2021
Protokoll från centralsamverkan och MBL förhandlingar med kommunal och Vision
Yrkande
Ronald Rombrant (LP): Lysekilspartiet förslag är att kommunstyrelseförvaltningens
förslag ändras i de delar som framgår av Lysekilspartiets budgetförslag daterat 201805-30 som ger ett budgeterat resultatmål på 10 mnkr, som tilldelar nämnderna ett
nettoanslag för 2019 uppgående till 913,7 mkr, som anger en investeringsram
uppgående till 55 mnkr och, slutligen, som specificerar tre särskilda uppdrag till
socialnämnden respektive kommunstyrelsen. (Se bilaga 1).
Christina Gustafson (S): Socialdemokraterna och liberalerna yrkar bifall till hela
inledningen med inriktningen på utvecklingsmålen i förvaltningens förslag.
Socialdemokraterna (S) och liberalerna (L) lämnar ett resultatmål på 4,8 mnkr.
Vi reserverar belopp för socialnämndens fortsatta omställning på 4 mnkr som läggs
på kommunstyrelsen.
S och L reserverar belopp för ”heltidsresan” på 5,2 mnkr, läggs på kommunstyrelsen.
Förebyggande utvecklingsarbete för Barn & Unga på 2 mnkr. Detta innebär att vi
förstärker budgeten för utvecklingsmålet Barn & Unga. Inriktningen ska bland annat
på sikt innebära att minska orosanmälningarna och därmed minska behovet av
externa placeringar av barn och unga. Även att förverkliga familjecentral i Lysekil,
läggs på kommunstyrelsen.
Barnomsorg på obekväm arbetstid på 2,2 mnkr till utbildningsnämnden.
Frivilligorganisationerna 0,2 mnkr. (Se bilaga 2)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Mats Karlsson (M): Bifall till förvaltningens förslag i sin helhet, att
kommunfullmäktige antar budget 2019 och plan för 2020-2021 som innebär
18, 4 mnkr i resultatmål. (Se bilaga 3).
Monica Andersson (C): Att kommunfullmäktige antar inriktningen på budget 2019
enligt Centerpartiets budgetförslag vilket innebär 18,4 mnkr i resultatmål.
Att nämnderna får i uppdrag att presentera en plan för att få budget i balans 2019
utifrån de ramar som kommunfullmäktige beslutat om och att detta underlag finns
tillgängligt för fullmäktige i november.
Att kommunfullmäktige ställer sig bakom de föreslagna inriktningarna till reformer
för jobb och företagande, bostäder, äldreomsorg och utbildning för Lysekils kommun
framåt samt att förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med dessa.
(Se bilaga 4)
Yngve Berlin (K): Kommunisternas budget i korthet innebär en förstärkning av
verksamheten med 18,3 mnkr. Vilket i sin tur innebär att det beräknade överskottet
förbrukats till verksamhet. Resultatmål 0 kr.
Socialnämnden får ökad ram, från 369,5 till 383,5 = 14 mnkr
Kommunstyrelsen får ökad ram, från 108,9 till 113,2 =4,3 mnkr för att fullfölja Barn
och Ungdomspolitiska programmets ambitioner.
Utöver dessa yrkanden föreslår (K):
1. Att: kommunen i skrivelse och uppvaktning klargör för regering och riksdag
att vi inte accepterar ständiga övervältrande av ofinansierade verksamheter på
kommunerna.
2. Att: LSS och en värdig äldrevård och omsorg måste vara ett nationellt ansvar
och garanteras finansiering av staten.
3. Att: kostnaderna för integration och flykting mottagande finansieras av staten
utan bortre tidsgräns. (Se bilaga 5)
Inge Löfgren (MP): Bifall till förvaltningens förslag med tillägg att 10 mnkr tas från
kommunens resultat till hållbar utveckling, resultatmål 8,4 mnkr. Allt för att uppfylla
Vision 2030, utvecklingsmål och globala mål.
Ronald Rombrant (LP), Christina Gustavsson (S), Lars Björneld (L), Mats Karlsson
(M), Yngve Berlin (K), Inge Löfgren (MP) och Monica Andersson (C): Bifall till
förvaltningens förslag att skattesatsen lämnas oförändrad på 22,46 kr.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning
Proposition på Ronald Rombrants förslag mot Christina Gustafsons förslag mot
Mats Karlssons förslag mot Monica Anderssons förslag mot Yngve Berlins förslag
mot Inge Löfgrens förslag.
Proposition på Ronald Rombrants m.fl. om att skattesatsen lämnas oförändrad på
22,46 kr.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Proposition
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants förslag mot Christina
Gustafsons förslag mot Mats Karlssons förslag mot Monica Anderssons förslag mot
Yngve Berlins förslag mot Inge Löfgrens förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Christina Gustafsons förslag.
Omröstning begärs.
Ordförande meddelar att Christina Gustafsons förslag är huvudförslag.
Ordförande ställer de olika förslagen i mot varandra i förhållande till
budgetförslagens resultatmål.
Ordförande ställer Yngve Berlins och Inge Löfgrens förslag mot varandra och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt Inge Löfgrens förslag.
Ordförande ställer Mats Karlssons och Monica Anderssons förslag mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mats Karlssons förslag.
Ordförande ställer Mats Karlssons och Ronald Rombrants förslag mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronald Rombrants förslag.
Ordförande ställer Inge Löfgrens och Ronald Rombrants förslag mot varandra för att
utse motförslag till huvudförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar utse
Ronald Rombrants förslag som motförslag till huvudförslaget.
Ja-röst för Christina Gustavsons förslag (huvudförslag)
Nej-röst för Ronald Rombrants förslag
Omröstningsresultat
Med 3 ja-röster, 5-nej-röster och 3 ledamöter som avstår beslutar kommunstyrelsen
enligt Ronald Rombrants förslag.
Omröstningsbilaga
Ledamöter/tjg. ersättare
Parti
Jan-Olof Johansson
S

Ja
X

Lars Björneld

X

Ronald Rombrant

L
LP

Nej Avstår

X

Christina Gustafson

S

Mats Karlsson

M

X

Monica Andersson

C

X

Fredrik Häller

LP

X

Fredrik Lundqvist

LP

X

Inge Löfgren

MP

X

Yngve Berlin

K

Daniel Arvidsson
Summa

Justerare:

X

X

SD

X
3

5

Utdragsbestyrkande:
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Fortsatt proposition
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. förslag att skattesatsen
lämnas oförändrad på 22,46 kr och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Lysekilspartiets förslag till
budget 2019-2021. (Bilaga 1)
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att skattesatsen lämnas oförändrad
på 22,46 kr.
Reservation
Mats Karlsson (M) och Christina Gustavson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån
för sina respektive budgetförslag.
Monica Andersson (C) anmäler skriftlig reservation
Yngve Berlin (K) anmäler skriftlig reservation
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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RESERVATION från Monica Andersson (C) mot kommunstyrelsens beslut
2018-05-30 i ärende 13, Budget 2019
Vi i centerpartiet reserverar beslutet angående det budgetförslag som skickas
vidare till kommunfullmäktige.
Vi reserverar oss till förmån till vårt egna förslag som vi anser är det förslag som
tar Lysekil framåt och som tar ansvar för kommunens verksamheter och ekonomi
även i ett valår.
Monica Andersson
Centerpartiet

Justerare:
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RESERVATION från Yngve Berlin (K) mot kommunstyrelsens beslut 2018-0530 i ärende 13, Budget 2019
Vi i (K) anser att verksamhet i balans måste vara överordnat budget i balans och
överskottsmål.
För detta fick vi inget stöd från de andra partierna i kommunstyrelsen.
Nu blev istället kommunstyrelsens beslut att godkänna Lysekilspartiets
budgetförslag som enligt vår bedömning inte är i närheten av en sådan
inriktning.
Vi, liksom C och M höll fast vid våra egna budgetförslag och lade ned våra röster,
medan MP och Sverigedemokraterna föredrog Lp:s budget.
I Lysekilspartiets budget, numer kommunstyrelsens förslag föreslås (liksom från
K) ytterligare 14 mkr till Socialnämnden! Men i ett penndrag (eller med
sifferexercis) reducerar LP detta omgående med 2,9 mnkr. LP:s ”generella
sparbeting” (7 mnkr), förslag på taxehöjningar och ospecificerade sparkrav är
svåra att ta på allvar.
Tidiga signaler från majoritetspartiet (S), att de var beredda att använda
prognostiserat överskott för att ge personalen i basverksamheten arbetsro, kom
på skam innan det nådde kommunstyrelsen.
Men vi låter inte hoppet fara. Med lite ödmjukhet från de dominerande partierna
kan fullmäktige säkert få en majoritet för att förstärka socialnämndens budget
med nödvändiga 14 mnkr. Men då är förutsättningen att det inte begärs
omröstningar på hela ”Borgmästarpaket”.
Att fullmäktiges majoritet skulle nobba Kommunistiska Partiets förslag om
4,3 mnkr ”för att fullfölja Barn och Ungdomspolitiska programmets ambitioner”
har vi svårt att tänka oss. Det vore mycket märkligt med tanke på orossituationen
i kommunen.
Till förmån för vårt (K):s, eget budgetförslag reserverar jag mig mot
kommunstyrelsens beslut punkt 13. Budget 2019. Etc.
Yngve Berlin Kommunistiska Partiet. Lysekil den 31 maj 2018

Justerare:
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§ 92
Samordningsförbundet Väst - Årsredovisning 2017 med
verksamhetsberättelse samt bilaga med statistik och revisionsberättelse
för år 2017
Dnr:

LKS 2018-306

Samordningsförbundet Väst har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse
för år 2017.
Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som bedömer att
samordningsförbundets styrelse har haft en tillräcklig kontroll över verksamheten
under år 2017. Årsredovisningen är i allt väsentligt uppställd i enlighet med
kommunal redovisningslag och bedöms som rättvisande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-04
Samordningsförbundets årsredovisning 2017 med bilagor
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Samordningsförbundet Västs årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse för år 2017.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Samordningsförbundet
Väst ansvarsfrihet för år 2017.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 93
Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för Fyrbodals
kommunalförbund
Dnr:

LKS 2018-330

Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund har upprättat årsredovisning
och verksamhetsberättelse för år 2017.
Revisorerna i förbundet har i förvaltningsrevisionen inte funnit några brister som
föranleder anmärkning eller kommentarer. Revisionsberättelsen 2018-04-04
tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen
beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-14
Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2017 med revisionsberättelse och
granskningsrapporter från KPMG
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för
Fyrbodals kommunalförbund för år 2017.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja förbundsdirektionen
ansvarsfrihet för år 2017.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:
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§ 94
Riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot
förtroendevalda
Dnr:

LKS 2018-269

Lysekils kommuns riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot
förtroendevalda har bland annat tagits fram utifrån den nationella handlingsplanen
”Till det fria ordets försvar”, som bland annat tar fasta på att stöd till utsatta
förtroendevalda måste kunna ges lokalt.
Att kunna ge de förtroendevalda stöd på lokal nivå blir allt viktigare då de
återkommande trygghetsundersökningarna för politiker visar på en ökande utsatthet.
För att alla ska våga engagera sig politiskt är det mycket viktigt att man som
förtroendevald känner att man kan få stöd och hjälp när man blir utsatt och att man
har ett arbetssätt som minimerar risken att överhuvudtaget utsättas.
Med riktlinjerna tar Lysekils kommun ett utökat ansvar för de förtroendevalda och
tydliggör ansvarsfördelning, lokala rutiner och tillvägagångssätt för att förebygga och
hantera oönskade händelser riktade mot förtroendevalda på grund av deras
förtroendeuppdrag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-14
Riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna riktlinjer för att
förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 95
Svar på motion om uppsiktspliktens innebörd
Dnr:

LKS 2017-102

En motion av Fredrik Lundqvist (LP) har lämnats in som bland anat föreslår att
kommunstyrelsen ska få i uppdrag klarlägga uppsiktpliktens lokala innebörd samt ta
fram förslag på hur rådgivande initiativ från styrelsen ska offentliggöras.
Kommunstyrelseförvaltningen har utrett förslaget och har bland annat tagit
utgångspunkt i den nya kommunallagen som trädde ikraft 2018-01-01. I den nya
lagen har en utökning/förtydligande av styrelsens uppgifter gjorts jämfört med den
gamla, och förvaltningen menar därför att uppsiktpliktens innebörd väl framgår av
den nya kommunallagens paragrafer. En lokal fördjupning har därmed ingen eller
enbart en begränsa nytta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-02
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-02-16, § 22
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

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 96
Svar på motion om besvärsrätt och jävsliknande situationer
Dnr:

LKS 2015-214

Fredrik Lundqvist (LP) har i en motion föreslagit att utbilda förtroendevalda i
besvärsrätten (laglighetsprövning) och då om möjligt bjuda in allmänheten för en
genomgång. Kommunstyrelseförvaltningen planerar för en utbildningsinsats för
förtroendevalda efter valet 2018 där även besvärsrätt (laglighetsprövning) kommer
att omfattas då kommunallagens paragrafer kommer att vara i fokus.
Motionären föreslår också att frågan om skarpare jävsregler ska utredas och arbetas
in i kommunfullmäktiges arbetsordning. Då kommunallagen inte är dispositiv
medger den inte någon lokal ”skärpning” av jävs begrepp vilket innebär förslaget inte
går att realisera.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-13
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-05-21, § 42, 2015-10-29, 105
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

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 97
Svar på motion om att stärka öppenhet och klarhet
Dnr:

LKS 2016-845

Fredrik Lundqvist (LP) har i en motion föreslagit att tillsätta en beredning med
uppdrag att lämna förslag på en utvecklad praxis av hur granskande av
maktutövningen bör ske.
Förvaltningen delar till viss del andemeningen i motionärens förslag, som i sin tur
bottnar i ett av flera förslag från Demokratiutredningen, att någon form av
uppdragsbeskrivning för förtroendeuppdrag som tydliggör rollfördelningen mellan
dessa i vissa fall kan vara önskvärt. Emellertid har flera åtgärder och beslut under
senare tid i kommunen, på olika sätt och i olika grad var för sig bidragit till en
tydligare bild över respektive roller för de förtroendevalda.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-11
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-02-16, § 18
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:
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§ 98
Svar på motion om regelbundet återkommande utbildningar för
medarbetare i förvaltningar och kommunalägda bolag i Lysekils
kommun i grundläggande lagar som styr kommunen
Dnr:

LKS 2016-664

Ronald Rombrant, Lysekilspartiet har inkommit till kommunfullmäktige med motion
om regelbundet återkommande utbildningar för medarbetare i förvaltningar och
kommunalägda bolag.
En relativt stor utbildningsinsats genomfördes under 2017 mot medarbetare som i sin
tjänst direkt eller indirekt behöver ha god kunskap om gällande lagstiftning. Under
våren genomfördes utbildningar i OSL (offentlighets- och sekretesslagen),
kommunallagen och förvaltningslagen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-07
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-10-27, § 162
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

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

§ 99
Svar på motion om att utveckla formerna för medborgarförslag
Dnr:

LKS 2016-726

Patrik Saving, Lysekilspartiet, har i en motion föreslagit att införa e-förslag där
medborgare själva lämnar förslag via hemsidan och sedan söker signaturer för sitt
förslag.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14 att medborgarförslagen skulle bibehålls i
sin nuvarande form men att kommunens administrativa chef fr.o.m. 2018-01-01 gavs
samordningsansvaret för processen av medborgarförslag.
Kommunstyrelseförvaltningen anser dock att motionärens förslag som sådant är
intressant med en potential där dagens moderna teknik skulle kunna användas på ett
enkelt och effektivt sätt. Förvaltningen avser att efter ett år utvärdera effekten av den
av fullmäktige beslutade nya hanteringen av medborgarförslagen. Skulle en positiv
effekt utebli ser gärna förvaltningen att motionärens förslag utreds.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-11
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-11-24, § 179
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

§ 100
Detaljplan för Brastad centrum – avslut av planarbete
Dnr:

LKS 2011-102

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-15, § 203, att arbetet med att ta fram en ny
detaljplan för Brastad centrum skulle ges högre prioritet. Som följd av beslutet har
avdelningarna för Mark och Gata samt Plan och Bygg tillsammans tagit fram en
strategi som innefattar möjliga åtgärder för en positiv utveckling i Brastad centrum.
Information om åtgärderna har presenterats i kommunstyrelsens ledningsutskott
samt i möte med fastighetsägarna i Brastad centrum.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-23
Åtgärdsprogram Brastad centrum 2018-05-15
Presentation vid informationsträff i Brastad 2017-11-08
Återkoppling från informationsträff 2017-11-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med hänvisning till förvaltningens
redovisning av ärendet avsluta arbetet med detaljplan för Brastad Centrum.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

§ 101
Beslut om antagande av detaljplan för Evensås 1:6 m.fl., Fiskebäckskil,
Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2018-334

Samhällsbyggnadsförvaltningen har, tillsammans med Rådhuset Arkitekter AB, tagit
fram ett förslag till detaljplan för bostäder vid Stätten Gård, Evensås 1:6 m.fl.
Syftet med detaljplanen är att komplettera befintlig bebyggelse med ytterligare 10 -15
bostadstomter samt att höja exploateringsgraden för befintliga bostadshus inom
planområdet.
Planförslaget har justerats med anledning av inkomna synpunkter under granskning
och är nu färdig för antagande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-08, med bilagor
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplan för Evensås 1:6 m.fl., och
överlämna den till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och
bygglagen (2010:900).
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

§ 102
Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal
Dnr:

LKS 2018-264

Lysekils kommun ska genom planberedskap och aktiv markpolitik tillgodose behovet
av mark för bostäder, verksamheter och allmänna ändamål i Lysekils kommun.
Kommunens markinnehav i kombination med det kommunala planmonopolet är
viktiga komponenter i kommunens arbete för en hållbar stads- och tätortsutveckling.
Kommunen är enligt lag skyldiga att ha beslutade riktlinjer för markanvisning och
exploateringsavtal.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-04
Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjerna för
markanvisning och exploateringsavtal.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILSPARTIET SATSAR och sparar, men tar höjd för verkligheten och framtiden...
Version 2018-05-30

Lysekilspartiet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att kommunstyrelseförvaltningens förslag ändras i de delar som framgår av
Lysekilspartiets budgetförslag daterat 2018-05-30 som ger ett budgeterat resultat på 10
mnkr, som tilldelar nämnderna ett nettoanslag för 2019 uppgående till 913,7 mkr, som
anger en investeringsram uppgående till 55 mnkr och som slutligen specificerar tre
uppdrag till kommunstyrelsen

Det är valtider, fagra löften kommer från många håll. Trots detta vill vi i Lysekilspartiet
agera ansvarsfullt, vi tror att Lysekilsborna i grund och botten förväntar sig det av oss
politiska partier.
Lysekilspartiet budgeterar därför med ett överskott på 10 miljoner, vilket vi tror är
nödvändigt när vi blickar framåt, då hela kommunsektorn står inför stora utmaningar.
Att inte redan nu vara tydliga med detta - och ställa in sig på att det kommer att krävas
uppoffringar - vore oärligt.
Vi gör bedömningen att socialnämndens prognos för 2018 är orealistisk. Därför görs en
korrigering av socialnämndens budget för 2019 med 14 mkr (en anpassning till
nämndens verkliga kostnader, alltså ingen utökning av verksamheten vilket gör att vi
besparar nämnden och de anställda resursslösande arbetsmiljöpåverkande
brandkårsutryckningar). Skulle vi ha fel och nämnden ändå klarar sin prognos kommer
detta i så fall komma hela kommunen tillgodo, alltså bara positivt!
För att skapa resurser till satsningar har vi infört ett generellt besparingskrav på 0,9
procent, vilket ger 7 miljoner till satsningar på verksamhet eller investeringar. Detta är
en metod som vi avser att tillämpa varje år, vilket man gör i många kommuner, för att få
fram resurser till satsningar och investeringar.
Kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen får därutöver
vidkännas vissa ytterligare besparingar, bl a genom att vi föreslår att den politiska
organisationen hålls tillbaka. Vi avstår från att bilda en samhällsbyggnads- och
jävsnämnd, vi föreslår en minskning av antalet ledamöter i byggnadsnämnden från 9 till
7 ordinarie och 5 ersättare och vi föreslår en minskning av anslaget till arbetet med vissa
av målen i som finns med i styrmodellen (de s k utvecklingsmålen). Vi kommer även att
se över taxor och avgifter och övriga frivilliga åtaganden.
Vi satsar 5,5 miljoner på skola/fritid och integration (bl a vill vi i dialog med
föreningslivet få till stånd mer inkludering av nyanlända och utrikes födda).
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Vi satsar 1 miljon på trygghets- och brottsförebyggande åtgärder. När det gäller det
brottsförebyggande arbetet är vi även beredda att vid behov vässa organisationen som
arbetar med dessa viktiga frågor.
Vi kommer också att göra en riktad satsning på utökade ekonomi- och analysresurser,
vilka under 2019 ska ställas till socialnämndens förfogande i deras viktiga arbete att
komma ner i kostnader till samma nivå som i andra kommuner. Vi behöver också
analysresurser för att analysera andra verksamheter, exempelvis har vi observerat att vi
måste titta närmare på våra lokal- och hyreskostnader.

Särskilda uppdrag
1. Socialnämndens kostnader ska ned till snittet för andra kommuner
Socialnämnden ska över planeringsperioden 2019-2021 komma ner i kostnader till
genomsnittet för de s k Kostnad-Per-Brukare-kommunerna. När det gäller BoU sträcks
tiden ut till 2022. Uppföljning ska ske i samband med varje delårsbokslut.
2. Genomlysning av kommunens lokalkostnader: lokalkostnader ska ned till nivåer
som råder i andra kommuner
Det har uppmärksammat att vi har höga kostnader för verksamhetslokaler. Är detta
motiverat eller går det att minska dessa kostnader? Behövs alla lokaler? Kommunen
betalar ut bidrag till föreningar för lokaler, ger utbetalningarna tillbaka motsvarande
nytta?
3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att dels genomlysa befintliga kommunövergripande
samarbeten, dels pröva om vi kan utöka samarbeten med fler/andra kommuner och
andra områden med syftet att minska kostnader och upprätthålla kvaliteten.
Har samarbetena inom SML-kommunerna lett till förväntade positiva effekter? Finns det
anledning att utvidga samarbetena med fler kommuner? Finns det anledning att titta på
fler områden för samarbete?
Investeringar
1 miljon avsätts för att starta upp ett arbete med framtagande av
områdesplan/detaljplan för Södra hamnen
Lysekilspartiet föreslår att 2019 års investeringsram utökas med 1 mnkr till 55 mnkr för
att därigenom få ett utrymme för satsningar på Södra hamnen. Initialt bedömer vi att
det måste göras en förstudie, men i nuläget går det inte att vara mer specificerad.
Lysekilspartiet 2018-05-30
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Tabell 1
LYSEKILSPARTIETS FÖRSLAG TILL BUDGET 2019 M PLAN FÖR 2020-2021
Nämnd
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen/SBN
BYN
Miljönämnden
Lönenämnden
IT-nämnden
Kom gem 9001

Budget
2017
-365,0
-340,2
-106,9
-6,1
-2,3
-3,2
-2,3
0,0
-825,9

Utfall
2017

Budget Progn
Budget Budget LP
2018 2018/U2 2019 (förv)
2019

-387,4
-334,2
-104,0
-5,6
-2,1
-3,3
-2,2
0,0
-838,8

Skatteintäkter
Räntenetto
Avgår extraordinära intäkter

-366,8
-342,1
-108,0
-6,1
-2,3
-3,2
-2,3
-44,2
-875,0
886,0
3,1

-375,9
-341,1
-104,1
-5,7
-2,3
-3,2
-2,2
-33,5
-868,0
888,4
5,7
-12,5

-369,5
-341,8
-108,9
-6,1
-2,3
-3,2
-2,3
-71,2
-905,3
911,1
12,6

-380,6
-344,5
-103,5
-6,1
-2,3
-3,2
-2,3
-71,2
-913,7
911,1
12,6

14,1

13,6

18,4

10,0

Totalt/resultat

Tabell 2
LYSEKILSPARTIETS FÖRSLAG TILL BUDGET 2019 M PLAN FÖR 2020-2021, SPECIFICERAD
Nämnd

Korr Son
Gen. KS/SBN Satsn på UN Trygghet/
Budget
brottsföreb
2019 (förv) budet Sparkrav

Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen/SBN
BYN
Miljönämnden
Lönenämnden
IT-nämnden
Kom gem 9001
Skatteintäkter
Räntenetto
Avgår extraordinära intäkter
Totalt/resultat

-369,5
-341,8
-108,9
-6,1
-2,3
-3,2
-2,3
-71,2
-905,3
911,1
12,6

-14,0

-14,0

2,9
2,8
1,3

5,3

7,0

5,3

Övr

-5,5

18,4

-5,5

-1,0

-0,1

-1,0

-0,1
-8,4

Budget LP
2019
-380,6
-344,5
-103,5
-6,1
-2,3
-3,2
-2,3
-71,2
-913,7
911,1
12,6
10,0

Tillrättalaggande av budget Son
-14,000
Generellt sparkrav 0,9 %
7,000
Paus i arbetetet m utvmål
2,000
Avstå från att bilda en SBN/jävs, minskn av ant ledamöte
1,000
i BN
Controller 2019 till Son, anställs hos KSF
-0,750
Friv åtaganden, översyn taxor, arrenden mm
3,000
Satsning på skola, fritid/integration
-5,500
Trygghets- och brottsföreb åtgärder
-1,000
Övrigt
-0,120
Summa
-8,370

5,3
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Budgetförslag 2019
Hela inledning med inriktning på utvecklingsmålen bifaller vi förvaltningens förslag.
Resultatmål: 4,8 mkr, 0,5%.
Vi reserverar ett belopp för socialnämndens fortsatta omställning på 4 mkr. Läggs på KS.
Vi reserverar även ett belopp för ”heltidsresan” på 5,2 mkr. Läggs på KS.
Förebyggande utvecklingsarbete för Barn&Unga på 2 mkr. Detta innebär att vi förstärker
budgeten för utvecklingsmålet Barn&Unga. Inriktningen skall bland annat på sikt innebära
att minska orosanmälningarna och därmed minska behovet av externa placeringar av barn
och unga. Även att förverkliga familjecentral i Lysekil. Läggs på KS.
Barnomsorg på obekväm arbetstid på 2,2 mkr till UN.
Frivilligorganisationerna 0,2 mkr.

1.

2016-09-12
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1 Vision och värdegrund
Visionen är en ledstjärna som hjälper oss att gå åt samma håll. Den ska ge inriktning och
energi för utvecklingsarbetet och visa vägen till en bättre verksamhet och ett bättre Lysekil.
Enligt Lysekils kommuns styrmodell utgör visionen och värdegrunden tillsammans med
kommunala och statliga styrdokument grunden för verksamheternas uppdrag.
Verksamheternas grunduppdrag utgör utgångsläget för arbetet med finansiella mål,
resursfördelning och utveckling. Verksamheternas grunduppdrag kvalitetssäkras genom att
ta fram kritiska kvalitetsfaktorer. Till dessa faktorer tas också fram kvalitetsindikatorer som
mäter hur det går med uppdragen.
Visionens roll är att inspirera och ta ut riktningen, den ska vara ambitiös men inte omöjlig att
nå. Fokus ligger på det som är viktigast, det som går att påverka, det som är unikt och det
som utmanar. Visionen ska vara vägledande i allt som görs. Visionen är ett viktigt verktyg, en
ständig ledstjärna när det ska fattas olika beslut och hur resurserna användas.
Vår värdegrund – Öppet, Enkelt och Värdigt – anger de önskvärda förhållningssätt som ska
genomsyra verksamheten.

1.1 Vision 2030
Kommunfullmäktige tog den 19 oktober 2017 beslut om kommunens vision. Visionen ska
vara ledstjärna i planeringen och utvecklingen av verksamheten.
Vision Lysekil 2030
”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och
framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.”
Lysekil – det hållbara samhället
Vi ställer om till ett hållbart samhälle där det lokala och förnyelsebara är vårt förstahandsval
– vi vågar satsa på vågorna, vinden, solen och jorden som ger oss energi och tillgångar. Vi
värnar det unika i vår natur och står upp för kulturen – vi vågar uppskatta dess värden och
möjligheter.
Lysekil – det attraktiva samhället året runt
Lysekil är en attraktiv plats som erbjuder livskvalitet. Vi tar till vara på vårt unika läge med
havet ständigt närvarande. Vi har balans i tillvaron men bejakar samtidigt kontraster – vi
väger in kustsamhällets årsrytm, olika miljöer och möjligheter.
Lysekil – kreativitet och framtidstro
Vi känner stolthet över vår kommun, vår historia och tror på framtiden – vi gör vågen för
människors och företags kreativa initiativ. Vi är en kommun med växtkraft, såväl i
stadskärnan som i de mindre samhällena och ute på landsbygden.
Lysekil – den självklara mötesplatsen
Vi är öppna för nya intryck och nya människor. Tillit och tolerans är honnörsord – vi vågar se
varandra, mötas och utvecklas. Lysekil är känt för sitt goda värdskap, spännande aktiviteter
och evenemang som lockar besökare året runt.
Lysekil – ledande inom maritima näringar
Vi satsar på det som finns i, vid och på havet – vågor inspirerar oss. Ledande aktörer inom
forskning, utveckling, utbildning och företagande

1.2 Värdegrund
Som komplement till visionen har kommunfullmäktige tagit beslut om en värdegrund.
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Värdegrunden gäller för både tjänstemän och förtroendevalda politiker och ska användas i
hela organisationen.
Värdegrunden har en övergripande betydelse för hela Lysekils kommun men för att orden
ska få kraft måste de ”översättas” och användas i vardagen.
Öppet, enkelt, värdigt
Så här tolkas öppet, enkelt, värdigt på övergripande nivå för hela Lysekils kommun;
Öppet
Begreppet innehåller flera dimensioner:
Öppet och faktabaserat
Lysekils kommun ska öppet redovisa beslut och underlag för beslut till alla som önskar ta del
av dessa. Beslutsmöten och webbplatser ska vara öppna i alla de delar som inte begränsas av
myndighetsutövning och sekretess.
Öppet förhållningssätt
Lysekils kommun ska i sitt beredningsarbete och möten med medborgare och allmänhet ha
en öppen, bejakande och reflekterande inställning till olika synpunkter och förslag som kan
vidga perspektiven och öka kunskapen inför olika typer av beslut.
Enkelt
Lysekils kommun skall underlätta för medborgare, företag och allmänhet att ta del av vår
service.
Värdigt
Förtroendevalda politiker och medarbetare i Lysekils kommun skall kommunicera och agera
utifrån fakta i sak och gott personligt omdöme.

2 Kommunens grunduppdrag
Kommunen har ett samhällsserviceuppdrag och har enligt lag skyldighet att sköta plan- och
byggfrågor, förskola, skola, socialtjänst, äldreomsorg, bibliotek, räddningstjänst, miljö- och
hälsoskydd samt vatten och avlopp. Kommunen har det yttersta ansvaret för att vuxna, barn
och ungdomar som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Lysekils
kommun värnar också om frivilliga verksamhetsområdena som kultur och fritid. Detta
innebär att kommunen ska se till att det finns en fungerande välfärd men också att vara en
strategisk samhällsutvecklare. För att lyckas med uppdraget har kommunen också ett
arbetsgivaransvar för den personal som arbetar med de tjänster som behöver utföras.
Kommunens styrs av en politisk organisation med folkvalda politiker. Kommunen är
organiserad i nämnder och förvaltningar som har till uppgift att tillgodose invånarnas behov
inom olika områden.
I kommunen finns också kommunala bolag som LysekilsBostäder AB, LEVA i Lysekil AB,
Lysekils Hamn AB, Havets Hus AB samt Rambo AB där Lysekils kommun äger 25,0 procent.
En kommuns obligatoriska uppgifter är:







Social omsorg (omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt
individ- och familjeomsorg)
För-, grund- och gymnasieskola
Plan och byggfrågor
Miljö- och hälsoskydd
Renhållning och avfallshantering
Vatten och avlopp
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Räddningstjänst
Civilt försvar
Biblioteksverksamhet
Bostäder

En kommuns frivilliga uppgifter är:






Fritid och kultur
Energi
Sysselsättning
Näringslivsutveckling
Hamnverksamhet

2.1 Kvalitetsfaktorer
Kvalitetssäkring av kommunens grunduppdrag, som definieras i lagstiftning och andra
styrande dokument, sker genom kritiska kvalitetsfaktorer. En kritisk kvalitetsfaktor är något
kommunen, utifrån verksamhetens grundläggande uppdrag, behöver följa upp och ha
kontroll över. Det är ett område som är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och
service. Kritiska kvalitetsfaktorer utgår från fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-,
medarbetar- och ekonomiperspektiv.
De kritiska kvalitetsfaktorerna mäts och följs upp med kvalitetsindikatorer. En
kvalitetsindikator är ett mätvärde som visar om kommunen är på rätt väg eller inte. På så sätt
uppnås ett systematisk kvalitets- och förbättringsarbete.
Lysekils kommuns kritiska kvalitetsfaktorer är följande:
Målgruppsperspektivet

Verksamhetsperspektivet

Miljö/ekologi i kommunen

Tillgänglig och kommunikativ verksamhet

Folkhälsa och integration

Intern kontroll

Medborgarinflytande och verksamheter som möter
medborgarnas behov

Stabil och utvecklande organisation

Tillväxt och samhällsutveckling
Ett starkt varumärke
Attraktiv plats att bo och leva på
Medarbetarperspektivet

Ekonomiperspektivet

Attraktiv arbetsgivare

God ekonomisk hushållning

God arbetsmiljö

3 Utvecklingsområden, inriktningar och
utvecklingsmål
För att nå kommunens vision krävs olika insatser. Utvecklingsområden är en sådan insats.
Det framgår även av kommunallagen att kommunfullmäktige ska besluta om mål för
verksamheten. Det handlar om att skapa ett klart samband mellan resurser, prestationer,
aktiviteter och effekter för dem kommunen är till för.
Lysekils kommun arbetar med fem utvecklingsområden som är viktiga för kommunens
utveckling och för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
Varje utvecklingsområde har utvecklingsmål som preciserar vilken inriktning verksamheten
ska ha. Till varje utvecklingsmål finns indikatorer som mäter hur väl kommunen lyckas.
Indikatorerna redovisas i uppföljningsrapporterna under året.
Kommunens fem utvecklingsområden är:
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Barn och unga är vår framtid
Vi utvecklas genom lärande
Maritima Lysekil är en kraft att räkna med
Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö
Vi tar ansvar för miljön

3.1 Barn och unga är vår framtid
Definition och motivering
Barn och ungas uppväxt lägger grunden till ett stabilt, fungerande, gott vuxenliv. Barn och
unga är Lysekils kommuns framtid. Det är viktigt att vi har en stabilitet i detta
utvecklingsområde så att fler unga familjer väljer att stanna och att nya familjer väljer att
flytta hit. Framgång i utvecklingsområdet leder till bättre levnadsvillkor, ökad folkhälsa och
minskade kommunala kostnader.
Inriktning
Barn och unga ska vara en prioriterad målgrupp i Lysekils kommun. Vi ska arbeta med att
främja, förebygga och vid behov stötta och hjälpa målgruppen. Vårt arbete ska ske med
gemensamt fokus och i samarbete mellan berörda verksamheter. Vi ska utgå från barn, ungas
och familjers behov och förutsättningar. Valda metoder och verktyg ska baseras på vetenskap
och beprövad erfarenhet. Vi vill att barn, unga och deras familjer ska ha en god psykisk och
fysisk hälsa som en grund för att lyckas i skolan och gå vidare till ett aktivt arbetsliv. Barn och
unga ska Inkluderas i vårt samhälle oavsett sina förutsättningar. För att lyckas med detta är
det viktigt att barn och ungas inflytande främjas och tas på allvar.
Utvecklingsmål:
3.1.1 Alla barn och unga i Lysekil kommun ska ges förutsättningar för en bra
hälsa och goda livsvillkor.

3.2 Vi utvecklas genom lärande
Definition och motivering
Grunden för Lysekils kommuns utveckling är en lärande organisation. När man lär sker
utveckling av både individ, organisation och samhälle. Invånarna i kommunen ska mötas av
en effektiv, kreativ och kompetent organisation som kan och vågar. Lärandet behöver nå en
ökad status i Lysekils kommun.
Inriktning
Vi behöver visa trovärdighet över tid i att vara en lärande organisation och medvetet utveckla
vår organisationskultur i önskvärd riktning. Både politiker som tjänstemän ska visa att
utveckling och lärande har hög prioritet. All personal ska vara delaktig vid utvecklingen av
den interna organisationen, vilket också är centralt i arbetet med den nya styrmodellen.
Utvecklingsmål:
3.2.1 Lysekils kommun ska vara en kreativ och kompetent organisation

3.3 Maritima Lysekil är en kraft att räkna med
Definition och motivering
Lysekils kommuns geografiska läge tillsammans med befintlig maritim forskning och
företagande gör ”Maritima Lysekil” till ett naturligt utvecklingsområde med stor potential.
Lysekils kommun, Budget 2019 plan 2020-2021
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Det finns en god tillväxtmöjlighet inom området som också kan vara en katalysator i att
attrahera fler högskoleutbildade att bosätta sig i Lysekils kommun. Ett brett kluster finns
redan i form av Havets Hus, Lysekils Hamn, Campus Väst, Sven Lovén-centret (Göteborgs
universitet), Klubban (Uppsala universitet), SLU:s havsfiskelaboratorium, Testsite
Skagerrak, Seabased, SeaTwirl med flera. Arbete pågår med att skapa en unik forsknings- och
innovationsmiljö för hållbar blå tillväxt – Kristineberg Marine Research and Innovation
Centre. Fem starka forskningsaktörer, Göteborgs universitet, Chalmers, KTH, RISE och IVL
Svenska Miljöinstitutet samverkar i projektet med stöd av Lysekils kommun. Vi är unika i
våra möjligheter inom detta område och ”Maritima Lysekil” kan bli hela kommunens
profilbärare.
Inriktning
Vi vill utveckla och fördjupa det maritima samarbetet mellan universitet, institut, företag och
kommun. Vi vill att Lysekils kommun ska driva utvecklingen och föregå med gott exempel. Vi
vill förbättra infrastrukturen och arbeta för att få människor med koppling till maritima
näringar att bosätta sig i Lysekils kommun. Vi vill marknadsföra maritim turism om mat
samt utveckla den maritima praktiken på Campus Väst. Vi vill göra vår skärgård mer
tillgänglig
Utvecklingsmål:
3.3.1 Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt.

3.4 Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö
Definition och motivering
I Lysekils kommun ska man känna sig välkommen och mötas av engagemang och entusiasm.
Vi har en attraktiv livsmiljö med rikt kultur- och fritidsliv. Vi har havet, naturen, luften och
tystnaden som saknas i en storstad. Våra unika tillgångar gör att människor vill stanna kvar,
flytta hit eller återvända. Lysekils kommun har bra förskola, skola och gymnasium som är
attraktivt för barnfamiljer. I Lysekil finns bra förutsättningar för en god upplevelse hela året
runt både för invånare, besökare och potentiella kommuninvånare.
Inriktning
En väl fungerande basservice inom vård, skola och omsorg är grundläggande för en attraktiv
livsmiljö. Vi vill utveckla företagsamheten och ge förutsättningar för att förlänga
sommarsäsongen samt utveckla upplevelser året runt. Vi vill bevara och värna om
kommunens naturområden. Vi vill bevara kommunens mötesplatser lokaler och parker. Vi
vill utveckla stadskärnan och skapa bostäder i Lysekils tätort samt attraktiva bostäder med
närhet till natur och hav. Vi vill skapa möjligheter till bostadsbyggande genom att våga, tänka
nytt och pröva nya arbetssätt.
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Utvecklingsmål:
3.4.1 I Lysekils kommun ska både bofasta och besökare erbjudas god
livskvalitet och högkvalitativa upplevelser året runt.
Utvecklingsmål:
3.4.2 Antalet bostäder i Lysekil ska öka.

3.5 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
miljösituationen har förbättrats. 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 miljöproblem lokalt eller globalt.
Inriktning
Lysekils kommuns miljöarbete utgår från de 16 nationella miljökvalitetsmålen och
kompletterande regionala mål. Utifrån dessa har Miljönämnden i mellersta Bohuslän
formulerat gemensamma miljömål för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner som
innebär:
•Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende via utbildning och information, erbjuda
invånare och turister en hälsosam livsmiljö samt se demokrati, delaktighet och inflytande
som viktiga medel i arbetet med hållbar utveckling.
•Biologisk mångfald. Vi ska ha god kunskap om och kommunicera om kommunens
naturmiljöer samt ta hänsyn till värdefulla naturmiljöer vid planering och exploatering.
•God vattenstatus. Vi ska ha god kunskap om kommunens marina miljö, verka för en god
marin livsmiljö samt verka för en god grund- och dricksvattenförsörjning.
•Hållbar energikonsumtion. Vi ska minska energiförbrukningen, verka för att andelen
förnybar energi ökar samt främja klimatsmarta transporter och kommunikation.
Vidare har FN antagit 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
Utvecklingsmål:
3.5.1 Lysekils kommun ska konsumera hållbart
Utvecklingsmål:
3.5.2 Lysekils kommun planerar för ett hållbart samhälle

4 Ständiga förbättringar
Den 19 oktober 2017 beslutade kommunfullmäktige om riktlinjer för arbete med ständiga
förbättringar. Ständiga förbättringar handlar om ett sätt att arbeta och tänka. Det handlar om
att lära av misstag och framgångar, både de egna och andras. Det handlar också om att arbeta
långsiktigt och hållbart. Förbättringsarbetet ska bidra till att verksamheterna förbättras och
att resurserna används på bästa sätt. Alla som arbetar och verkar inom kommunens
verksamheter har ansvar för den kvalitet som uppstår. Oavsett var i organisationen arbetet
pågår eller vilket uppdrag som utförs ska medarbetarna medverka i förbättringsarbetet. Den
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samlade professionella kunskapen är en viktig tillgång. Det innebär att ringa in, synliggöra
och lyfta fram de förbättringsområden som existerar och som går att påverka, både i stort och
i smått. Viktigt är att utveckla en systematisering och att ta ett samlat grepp kring kreativitet,
innovationer samt att uppmuntra och belöna medarbetares goda idéer och goda insatser.

5 Uppdrag
1. Kommunstyrelsen får ett särskilt uppdrag att samordna åtgärder för att nyanlända ska ges
förutsättningar att komma i egen försörjning på snabbaste och effektivaste sätt.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Sotenäs Munkedals kommuner
arbeta fram strategier och åtgärder för att genom digitalisering utveckla och effektivisera den
kommunala verksamheten och därigenom också stöd och service till medborgarna.

6 Förutsättningar och omvärldsanalys
6.1 Sammanfattning förutsättningar och omvärld
Omvärldsbevakning - trender som påverkar det kommunala uppdraget.
Essensen ur: ”Vägval för framtiden 3 – UTMANINGAR FÖR DET KOMMUNALA
UPPDRAGET MOT ÅR 2030 (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018)
Förutsättningar och omvärld
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett stödmaterial för
omvärldsbevakningen till kommunerna. En sammanfattande beskrivning av utmaningarna
för det kommunala uppdraget mot år 2030.
Övergripande förändringskrafter
SKL lyfter också fram övergripande områden som globalisering, demografi, klimat, teknik
och värderingar vilket också påverkar både Sverige som övriga världen.
Globaliseringen innebär både ökad global konkurrens och också att kunskap och teknik
sprids över världen.
Demografin påverkas av ett lands ekonomi och arbetsmarknad vilket påverkar
välfärdstjänsterna (skola, bostäder, barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg) och kräver att
samhällsplanering och finansiering hänger med. I detta sammanhang påverkar även
migrationen demografin.
Klimatförändringar i form av koldioxidutsläpp som leder till varmare klimat måste man
förhålla sig till. Detta kräver förändrade beteenden och vanor när det gäller transporter,
matvanor, produktions- och konsumtionsmönster samt återvinning.
Teknik, digitalisering, bioteknik, artificiell intelligens, Big data och nanoteknik gör att
samhället utstår omvälvande förändringar. Såväl arbetsmarknad som välfärdstjänster
påverkas.
Värderingar avgör i hög utsträckning om ett land kan bygga upp fungerande institutioner, om
människor känner tillit till varandra, är toleranta mot olikheter och om de uppmuntrar
kreativitet och entreprenörskap. Grundläggande värderingar uppstår tidigt i livet och
förändras vanligen rätt lite men man kan se att förändrade värderingar har ökat och troligtvis
kommer fortsätta att öka.
Materialet innehåller en omvärldsanalys som presenteras som 13 trender:
Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme.
Nuvarande regering har tagit initiativ till att utveckla statens styrning av kommuner och
landsting så att detaljstyrningen minskar och handlingsutrymmet för professionerna ökar.
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Att detaljstyrningen ökar framgår exempelvis i socialtjänstlagen, 2006 – 2013 gjordes över
50 ändringar i hur socialtjänsten ska utföras. Skolan har fått fler riktade statsbidrag, de är
idag över 120 stycken.
Medborgarnas önskan om valfrihet samt att välfärden ska vara likvärdig och rättvis över hela
landet kan bli svårt att lösa. Utvecklingen kan leda till rädsla för att göra fel, ökat
kontrollbehov och detaljstyrning vilket i sin tur kan leda till minskat politiskt engagemang
och till att professionernas handlingsutrymme minskar.
Stigande förväntningar på välfärden
Förväntningarna på välfärdstjänsterna ökar när människors ekonomi förbättras och när
informationen, kunskaper och tillgängligheten ökar.
Enligt Välfärdsbarometern 2014 är svenskarna mer missnöjda med välfärden jämfört med
sina nordiska grannar trots att Sverige satsar mer per capita på välfärd. En fråga att ställa är
vad som är realistiska förväntningar i framtiden.
Hårdare konkurrens om kompetens
Antalet äldre och unga ökar och det behövs fler anställda i välfärdstjänsterna.
Välfärdstjänsterna behöver öka med knappt 200 000 personer fram till och med 2026 i
nationen. Antalet personer i arbetsför ålder ökar inte alls i samma utsträckning. Stora
pensionsavgångar, allt fler yngre och äldre, en brist på utbildad personal samt ett stort
flyktingmottagande gör att konkurrensen om framför allt lärare, socionomer och
sjuksköterskor har ökat, vilket pressar upp löner och personalomsättning.
Ökad polarisering
En viktig fråga för kommunerna är hur man arbetar för att minska segregation, utanförskap
och polarisering. Mellan åren 1991 och 2014 har den disponibla inkomsten per
konsumtionsenhet (ekonomisk standard) i fasta priser ökat med 104 procent för den tiondel
av befolkningen som hade högst inkomst och med 20 procent för den tiondel som hade lägst
inkomst. År 1991 hade utrikes födda en ekonomisk standard som motsvarade 90 procent av
den ekonomiska standarden för personer födda i Sverige. År 2014 hade den siffran minskat
till drygt 75 procent.
Höga kapitalinkomster och ökade fastighetsvärden är den främsta förklaringen till att de
välbeställda drar ifrån, medan till exempel ökad flyktinginvandring, fler med otrygga
anställningar samt nedskärningar i socialförsäkringssystemen inneburit att gruppen med
lägst disponibla inkomster relativt sett halkat efter.
Ökad bostadsbrist
Bostadsbrist råder över stora delar av landet. 240 av landets 290 kommuner bedömer att det
råder underskott på bostäder. Det har påverkats av låg byggtakt under många år tillsammans
med en snabb ökning av befolkningen. Nyproduktion av bostäder är kostsamt trots regelverk
med skatter, subventioner och bidrag som omgärdar byggande.
Ökat fokus på landsbygden
För att minska den stora skillnaden på befolkningen mellan städer och landsbygd är
satsningar på bredband, tillgänglighet för högre utbildning, säkrad tillgång till olika statliga
och privata servicetjänster en möjlighet.
Efterfrågan på hållbar och närproducerad mat samt andra råvaror från landsbygden kommer
att öka eftersom allt fler människor är hälso- och miljömedvetna.
Förändrat medielandskap
Mediabevakningen minskar, positiva nyheter eller nyheter som uppmärksammar lokala
händelser i det lilla riskerar att försvinna. Drygt var tredje lokalredaktion har försvunnit
mellan perioden 2004 – 2014. Allt fler hämtar information via internet. Allt fler kommuner
använder sociala medier för att interagera med sina medborgare. Kritiker ser dock farhågor
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med att det snarare handlar om att styra bilden av kommunen i syfte att förbättra
varumärket än att ge objektiv information.
Kommunikatörer i kommuner, regioner och landsting har ökat markant till antalet och
uppgick 2014 till 3 800 – en fördubbling på knappt ett decennium.
Minskad tillit
Tilliten har, i Sverige, under lång tid varit oförändrad men senaste statistiken tyder dock på
att tilliten håller på att minska.
Folkhälsomyndighetens årliga folkhälsoenkät 2016 visade att den generella tilliten har
minskat med två procentenheter (från 74 till 72 procent) sedan år 2005. Minskningen är
främst koncentrerad till åldrarna 16–29 år där minskningen var hela sju procentenheter.
Man kan ställa sig frågan varför tillit är så viktigt för att ett samhälle ska fungera effektivt.
Människors tillit till varandra och till samhällsinstitutionerna är grundläggande för såväl
ekonomisk utveckling som offentlig välfärd. Låg tillit riskerar att skapa ett politiskt klimat
där ton och inriktning markant ändras från ett demokratiskt ideal där samarbete och dialog
främjas blir politiken istället en arena för maktkamp och populism. Fler politiker kommer då
att snarare representera sin egen grupp än att vara en företrädare för en viss ideologi.
Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik
Ny teknik i form av sensorer som varnar, kameror för övervakning, appar som ersätter
nycklar är exempel på som används i välfärdsverksamheter.
Många kommunala verksamhetsområden kommer att kunna effektiviseras genom
digitaliseringen och artificiell intelligens (AI) men det finns också risker detta. Självdialys,
insulinpumpar samt robotar och nattkameror för tillsyn inom äldreomsorgen är exempel där
den enskilde får större makt över sitt liv samtidigt som resurser kan användas på annat sätt.
Brist på teknisk kunskap i relation till teknikföretagen ökar risken för att göra felaktiga och
dyrbara tekniska investeringar som varken utvecklar tjänsterna eller sänker kostnaderna. Det
leder också till ökade förväntningar och ökade krav, vilket kan vara kostnadsdrivande och ta
resurser från annan viktig verksamhet.
Ökat kommunalt fokus på integration
Krig och oroligheter i delar av Mellanöstern och Afrika har under senare år gett en markant
ökning av flyktinginvandringen. Mellan åren 2014 till 2020 beräknas nästan 400 000
flyktingar med anhöriga få uppehållstillstånd i Sverige. En viktig förutsättning för en
framgångsrik integration är att nyanlända barn och unga lyckas bra i skolan.
Uppemot 85 procent av ökningen mellan 2006 – 2015 av andelen grundskoleelever som
saknar gymnasiebehörighet kan förklaras med en ökad andel elever som invandrat efter
ordinarie skolstart samt att dessa generellt är äldre än tidigare.
Kommunerna har flera viktiga uppgifter för en bra integration, att erbjuda utbildning,
arbetsgivarrollen och de egna arbetsmarknadsinsatserna. Bra förutsättningar för nyanländas
integration i samhället kommer vara en av våra viktigaste samhällsfrågor. Goda resultat
uppnås främst när kommuner, det lokala näringslivet och civilsamhället gemensamt arbetar
för en bra integration.
Ökad osäkerhet i världen
IPCC, FN:s klimatpanel presenterade hösten 2013 sin prognos som säger att den globala
temperaturen, jämfört med slutet av 1800-talet, fram till år 2100 beräknas stiga med mellan
0,9 och 6,0 grader beroende av våra koldioxidutsläpp. Enligt klimatpanelen är omfattande
utsläppsminskningar det enda som ger en god chans att hålla temperaturökningarna under 2
grader.
Vi har överutnyttjat våra globala ekosystem, vilket bland annat tar sig uttryck som stigande
havsnivåer och ökenspridning, något som redan idag påverkar de fattiga delarna av världen
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och som också bidrar till ökade flyktingströmmar.
Vi blir sårbara för finansiella kriser, fejkade nyheter, cyberhot och pandemier. Allt fler system
integreras med internet. Dricksvatten, el, fjärrvärme och järnvägstrafik blir allt mer beroende
av IT, vilket också ökar sårbarheten. Fel och misstag kan också begås av personal inom den
egna organisationen eller av upphandlade företag.
Fler geopolitiska konflikter
Kommuner kommer att få hantera ett ökat behov av förebyggande och säkerhetshöjande
insatser.
Maktpolitiken är tillbaka och stora stater använder krig och vapenskrammel för att
upprätthålla och utvidga sina intressen.
Flera kommuner kommer att behöva hantera problematiken kring våldsbejakande
radikalisering samt odemokratiska rörelser på de politiska ytterkanterna. Kraven ökar därför
på att räddningstjänst, krisberedskap och akutsjukvård har en bra beredskap för att hantera
terrorattentat.
Från kunskaps- till nätverkssamhälle
Antalet studenter i världen med akademisk inriktning förväntas fördubblas mellan åren 2012
till 2025 till 262 miljoner.
Individuell kunskap förblir viktigt, men den ger inte samma konkurrensfördelar som
tidigare. När Google undersökte hur deras team presterade blev en sak tydlig: De mest
högpresterande teamen har det som kallas psykologisk trygghet. Psykologisk trygghet är
känslan av att det går att säga vad jag tycker, vara kreativ och sticka ut hakan utan att riskera
att straffas.
Det är människor, organisationer och företag som vi har förtroende för, som har goda
nätverk och som i samverkan med varandra kan kombinera olika kunskaper och erfarenheter
på ett kreativt sätt som når framgång. Vikten av samverkan blir betydelsefull i framtiden.

6.2 Lokala antaganden för befolkningsprognosen
2017 gjorde SCB en befolkningsprognos för Lysekils kommun för perioden 2017 – 2037
baserad dels på lokala antaganden om inflyttning och invandring och dels på SCB egna
antaganden om fruktsamhet, dödlighet och inrikes inflyttning och utvandring. Antalet
personer folkbokförda 2017-12-31 visade sig ligga något över den gjorda prognosen (20
personer).
Utifrån en bedömning att de lokala antagandena om inrikes inflyttning och invandring är
oförändrade bygger nedanstående befolkningsprognos på en justering av SCB prognos från
2017 uppräknat med 20 personer från 2018. Befolkningen i Lysekils kommun kommer enligt
den justerade prognosen att uppgå till 14672 personer vid utgången av år 2018, och år 2022
passerar antalet invånare 15 000.
De lokala antagandena ger stort utslag i befolkningsprognosen och de bör därför följas upp
årligen.
Inrikes inflyttning
Inrikes inflyttning för år 2018 är lagt på medelvärdet för 2014-2016, 679 personer per år. För
åren 2019-2020 har därutöver lagts till 50 inflyttare per år och för åren 2021-2025 har lagts
till 100 inflyttare per år. Antagandena för den inrikes inflyttningen bygger på uppgifter om
rekryteringsbehov i den kommunala verksamheten och i det privata näringslivet.
Invandring
De senaste årens höga invandring till kommunen har mattats av under 2017, helt i linje med
prognosen För år 2018 antas invandringen minska till 149 personer. Från och med 2019 och
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under resten av perioden är prognosen att invandringen minskat till det genomsnittliga
antalet under åren 2007-2014, 126 personer.

6.3 SCB antaganden för befolkningsprognosen
Fruktsamhet
Fruktsamhetsnivån antas ligga 5 procent högre än riket, som är den genomsnittliga nivån i
kommunen för åren 2011-2016, men följer i övrigt den antagna fruktsamhetsutvecklingen i
riket under prognosperioden.
Dödlighet
Män 20-64 år: 1,092
Kvinnor 20-64 år: 1,080
Män 65-90 år: 1,025
Kvinnor 65-90 år: 0,961
Standardiserade dödstal jämfört med riket för åren 2007-2016. En faktor över 1 innebär en
högre dödlighet och en faktor under 1 innebär en lägre dödlighet än riksgenomsnittet. För
personer under 20 år eller över 90 år beräknas inga regionala nivåer. Dödligheten justeras
regionalt för män respektive kvinnor i åldern 20-64 år respektive 65-90 år enligt ovan, men
följer i övrigt den antagna dödlighetsutvecklingen i riket under prognosperioden.
Inrikes utflyttning och utvandring
Utflyttningen från kommunen under prognosperioden baseras på de observerade
utflyttningsriskerna per ålder och kön under åren 2011-2016.
Befolkningsutveckling och prognos

Födelsenetto
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Nettot mellan antalet födda och döda har de senaste åren varit negativ, det vill säga att det
dör fler människor än det föds. Det negativa födelsenettot bedöms enligt denna prognos
fortsätta att utvecklas negativt.

Flyttnetto
I denna prognos förväntas ett positivt flyttnetto för hela prognosperioden med en topp 2021.
I likhet med tidigare år gäller att ungdomar flyttar från kommunen och i åldersgruppen 19-25
år är flyttnettot negativt. Åldersspannet med negativt flyttnetto har ökat från tidigare prognos
då det negativa flyttnettot gällde åldersgruppen 20-24 år.

Demografisk utveckling
Den demografiska strukturen med en hög andel äldre och relativt få i arbetsför ålder kommer
att hålla i sig för prognosperioden. Dock kommer antalet individer inom alla åldersgrupper
att öka, då prognosen bygger på en högre inflyttning än SCB grundstatisk baserat på lokala
faktorer (se under kapitlet om inflyttning och invandring). Befolkningen blir också allt äldre
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under prognosperioden, och antalet personer över 80 år ökar från 1102 personer år 2018 till
1830 personer år 2037.
Personer i åldersintervallet 1-5 år ökar från 664 personer år 2018 till 737 personer 2025. I
ålderspannet 7-15 år ökar antalet från 1345 år 2018 till 1405 år 2025.

Källa: SCB

6.4 Behovet av bostäder
I likhet med i stort sett samtliga kommuner i länet råder det även i Lysekil en obalans mellan
befolkningsökning och antalet färdigställda bostäder. I Länsstyrelsens
bostadsmarknadsanalys för 2017 konstateras att det nu är bostadsbrist i 47 av länets 49
kommuner, jämfört med i 28 kommuner för fem år sedan. Detta beror på en hög
befolkningstillväxt och ett lågt byggande.
I Lysekils kommun har det enligt Länsstyrelsens sammanställning (som bygger på
kommunernas enkätsvar) i snitt färdigställts 26 bostäder per år under perioden 2010 – 2015,
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inklusive tillskott genom ombyggnation. För år 2016 är siffran endast 19 bostäder, medan det
årliga behovet är 31 bostäder per år för perioden 2016 – 2025.
Kommunens plan- och byggavdelning har dock i bostadsmarknadsenkäten för 2018 angett
att man bedömer att det kan komma att byggas 35 bostadsrätter och 15 småhus under 2018 –
2019. Avdelningen bedömer att det även kan ske ett nettotillskott på 10 bostäder till följd av
ombyggnation, 30 äldreboenden och 5 boenden för funktionsnedsatta.
Plan- och byggavdelningens prognos för nybyggnation av hyresrätter är angett till 0. I
LysekilsBostäders affärsplan för 2018-2021 är målet att bygga 100 nya lägenheter till 2023.
En förutsättning för att detta mål ska kunna nås är att kommunen kan erbjuda
färdigplanlagda områden för bostadsbyggande. Efterfrågan på hyresrätter är koncentrerad
till de centrala delarna av Lysekil.
Lysekils kommun har brist på hyresrättslägenheter och bostadsbolaget Lysekils Bostäder AB
har för närvarande 3484 personer i sin bostadskö och kötider på upp till 5 år i de centrala
delarna av Lysekil.
Med utgångspunkt i nuvarande befolkningsprognos med en beräknad befolkningsökning på
800 personer fram till 2025 finns ett stort behov av nybyggnation av olika typer av boenden,
framförallt mindre hyresrätter (1-3 rum och kök).
Källa: Länsstyrelsen Västra Götaland - bostadsmarknadsanalys, plan- och
byggavdelningen och LysekilsBostäder

6.5 Sysselsättning
Den globala ekonomin växer, privata arbetsgivare är optimistiska och sysselsättningen
fortsätter öka under de närmsta åren. Samtidigt ökar rekryteringsproblemen. Brist på
utbildad arbetskraft är ett växande hinder för arbetsgivarnas anställningsplaner.
Trots kompetensbrist i många branscher pekar prognosen på 130 000 fler sysselsatta i riket
under 2018 och 2019. Sysselsättningsökningarna kommer som tidigare ske främst bland
utrikes födda, till vilka mer än åtta av tio jobb väntas gå. Jobben spås bli fler i hela landet
men det är främst i storstadslänen som jobben växer fram.
Prognosen för Västra Götalands län visar att konjunkturen fortsätter att vara het även i
Västra Götalands län, många arbetsgivare planerar att anställa ytterligare personal. Det är
svårare än någonsin för arbetsgivarna att hitta önskad kompetens och många företag tvingas
tacka nej till uppdrag och ordrar, därmed hämmas tillväxten.
Trots arbetskraftsbristen bedömer Arbetsförmedlingen att sysselsättningen ökar i länet.
Ökningen sker genom tillskott av utrikes födda, vilket är den största arbetskraftsreserv som
finns i länet.
Det absolut tydligaste draget i Arbetsförmedlingens prognos är den tilltagande bristen på
kompetens i ett läge av stor efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. En allt större del av de
inskrivna arbetslösa utgörs av grupper med svag ställning. Det är också där som
rekryteringspotentialen finns.
Sysselsättningen i Lysekil
Baserat på arbetsförmedlingens prognoser för såväl riket som länet och den kunskap som
finns kring det lokala arbetskraftsbehovet är det förvaltningens uppfattning att Lysekils
kommun står inför samma utmaningar som riket och länet. Prognosen är att arbetslösheten
kommer att vara fortsatt låg.
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7 Folkhälsa
Spindeldiagrammet visar att skillnaderna mellan Lysekils kommun och riket inte är särskilt
stora men det finns tendenser som är viktiga att beakta. Det finns också bakomliggande
faktorer, så som t.ex. skillnader mellan kön och olika socioekonomiska grupper, som inte
framträder fullt ut i detta övergripande diagram. Dessa skillnader behöver också identifieras i
arbetet för att stärka folkhälsa och social hållbarhet.
Några exempel på sådana skillnader är:





Stora skillnader avseende barn och ungas livsvillkor och förutsättningar som grundar
sig på socioekonomiska faktorer.
Det finns grupper som står utanför arbetsmarknad och sysselsättning på grund av
etnicitet, ofullständig utbildning eller psykisk ohälsa. Det finns även stora
könsskillnader och fler män än kvinnor är öppet arbetslösa.
Kvinnors utbildningsnivå har över tid ökat i snabbare takt än männens.
Kvinnor är sjukskrivna i större omfattning än män.

Ofta är förändringarna över tid små men det finns dock vissa förändringar som är värda att
belysa.







Medellivslängden ökar fortsatt.
Ökad andel barn och unga i ekonomiskt utsatta familjer/hushåll.
Utbildningsnivån ökar sakta, både mäns och kvinnors.
Minskad arbetslöshet, i synnerhet bland kvinnor.
Sjukpenningtalet har förbättrats.
Rökningen bland unga i Lysekils kommun minskar men inte i samma utsträckning
som övriga regionen. Detta gäller även för ungas alkoholvanor.

Utöver informationen i spindeldiagrammet finns också indikationer på en ökad psykisk
ohälsa. Vidare visar de trygghetsundersökningar som genomförts att många upplever sig
otrygga i Lysekils kommun.
Rekommendationen kommande år är:





ett fortsatt ökat fokus på tidiga främjande och förebyggande insatser för familjer, barn
och unga så att vi kan stödja och hjälpa i tid. Både när det handlar om sociala problem
och psykisk ohälsa.
arbete som främjar ökad trygghet i samhället och stärker delaktighet och tillit behöver
få ett större utrymme de kommande åren.
en viktig del i arbetet med delaktighet och tillit handlar om att främja inkludering av
nyanlända, såväl barn och ungdomar som vuxna. Det gäller samhället i stort; både på
fritiden, inom skolan och på arbetsmarknaden.
Skillnaderna mellan kvinnor och män bör också beaktas och ett mer aktivt
jämställdhetsarbete är också en viktig framtidsfråga.
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8 Personal
8.1 Ledarskap och medarbetarskap
Lysekils kommun ska ha väl fungerande arbetsplatser som präglas av samverkan mellan
chefer, medarbetare och fackliga företrädare. Kompetenta chefer och delaktiga medarbetare
en förutsättning för att utveckla verksamheterna och möta framtidens utmaningar. Alla
medarbetare i kommunen arbetar för medborgarnas bästa och ger en god service för de
verksamheten finns till för.
Kommunikativa chefer med ett nära och tydligt ledarskap leder till attraktiva och
utvecklande arbetsplatser. Det finns i dagsläget ca 55 chefer i kommunen. Chefsplattform för
Lysekils kommun som fastställdes av kommunfullmäktige 2017 anger krav och förväntningar
på cheferna, men tydliggör också att kommunen som arbetsgivare ska skapa förutsättningar
för utövande av chefskapet. Kompetensutveckling är här av stor betydelse, bland annat
kommer ett utvecklingsprogram för samtliga chefer att tas fram liksom ett program för att
identifiera framtida ledare. Vidare träffas kommunens chefer kontinuerligt i chefsforum som
ger möjlighet till erfarenhetsutbyte.
Verksamheterna ska sträva efter ständiga förbättringar av arbetssätt, metoder och processer.
Goda exempel ska lyftas fram och synliggöras. Medarbetare som kan och vill ta mer ansvar
ska känna att det finns möjligheter till detta inom organisationen. En medarbetarplattform
för Lysekils kommun ska vara klar under 2018.
Ett nytt samverkansavtal som bidrar till delaktighet och inflytande i den egna verksamhetens
utveckling och arbetsmiljö är undertecknat av flertalet fackliga organisationer. På nationell
nivå tecknade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och de centrala fackliga
organisationerna ett nytt centralt samverkansavtal vid årsskiftet 2017/2018. Lysekils

Lysekils kommun, Budget 2019 plan 2020-2021

19(30)

kommun måste därför revidera det nyligen antagna lokala avtalet, vilket bör vara klart till
2019.
Det finns utvecklingsbehov inom vissa yrkesgrupper men framtiden ställer också krav på
kreativitet, hög flexibilitet och förändringsvilja. Lysekils kommun ska vara en attraktiv
arbetsgivare som systematiskt arbetar med kompetensutveckling, kompetensförsörjning och
rekrytering. Ett systematiskt arbete med medarbetarenkät och uppföljning av resultat från
denna påbörjades under 2017 med fokus på medarbetarengagemang kopplat till
verksamhetsresultat. Uppföljningarna på respektive arbetsplats har genererat aktiviteter som
bidrar till verksamhetsutveckling.

8.2 Jämställda och konkurrenskraftiga löner
Lysekils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder medarbetarna säkra
anställningsvillkor och jämställda löner. För att säkerställa att lönerna är jämställda och
konkurrenskraftiga görs, enligt lag, i samband med löneöversyn, en lönekartläggning på alla
kommunens befattningar.

8.3 Strategisk kompetensförsörjning
På grund av den rörliga pensionsåldern är det svårt att förutse antalet pensionsavgångar. I
tabellerna nedan anges totalt antal personer i åldern 65 till 67 år för respektive år 2017-2021.
År 2017 var det 39 personer som gick i pension, men med tanke på åldersstrukturen kommer
vi att ha fler pensionsavgångar de kommande åren.
Totalt antal personer i åldern 65 till 67 år

2017

2018

2019

2020

2021

46

42

60

90

95

Samtliga befattningar

Vårdpersonal, förskollärare, lärare, chefer och ingenjörer bedöms såväl i Lysekil som övriga
riket vara svårrekryterade framöver.
Svårrekryterade befattningar under planperioden 2019-2021

Antal pensionsavgångar

Chefer

5

Lärare och förskollärare

30

Vårdpersonal exkl. sjuksköterskor

30

Ingenjörer

2

8.4 Hälsa och arbetsmiljö
Lysekils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som har hälsan i
fokus. Kommunen ska ha en god och säker arbetsmiljö som förebygger ohälsa och främjar
hälsa.
En viktig fråga för kommunen är att sänka sjukfrånvaron i kommunen. En insats för att
minska sjukfrånvaron och för att stärka medarbetarinflytandet är den arbetsmiljöutbildning
för alla chefer och skyddsombud som genomförts under 2017/18. Utbildningen har fokus på
rollfördelning och samverkan som metod för att än mer utveckla verksamheten och
arbetsmiljön. Denna utbildning kommer ges kontinuerligt till nya chefer och skyddsombud.

9 Ekonomiska förutsättningar
9.1 Skattekraft
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer.
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Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
Tkr

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lysekil

164,6

172,1

184,3

188,3

191,9

200,1

V Götaland

180,0

198,2

186,9

190,9

199,0

206,7

Riket

176,1

183,0

190,3

194,2

201,9

208,8

9.2 Kommunalskatt
De kommunala skatteintäkterna beror på hur skatteunderlaget utvecklas. Skatteunderlagets
utveckling beror på i huvudsak två komponenter; antalet arbetade timmar och timlönen.
Skatteunderlaget beräknas på riksnivå. Skatteintäkterna kommer till kommunkassan det år
det avser, men är preliminära fram tills taxeringen är slutgranskad i december påföljande år.
Budget 2019 utgår från oförändrad skattesats 22,46 kr.

9.3 Kommunalekonomisk utjämning
Inkomstutjämning
I inkomstutjämningen sker en utjämning av skattekraft som garanterar att alla kommuner
respektive landsting får ett i stort sett lika stort skatteunderlag per invånare. Staten skjuter
till medel som garanterar alla kommuner 115 % av rikets medelskattekraft (förenklat
uttryckt). Lysekils kommun är bidragstagare i inkomstutjämningen, vilket innebär ett bidrag
på 8 165 kr per invånare 2019.
Kostnadsutjämning
Kostnadsutjämningssystemet syftar till att utjämna strukturella kostnadsskillnader mellan
enskilda kommuner, så att alla kommuner får likvärdiga förutsättningar att bedriva
verksamhet. Systemet bygger på en rad olika parametrar och använder tillgänglig statistik
över befolkningsmässiga, sociala och geografiska skillnader mellan kommuner.
Kostnadsutjämningen bygger på kommunens beräknade standardkostnad som jämförs med
rikets genomsnittliga standardkostnad. För Lysekils kommun del innebär det en avgift på
288 kr per invånare 2019.

9.4 Skattesats
Prognosen bygger på oförändrad skattesats 22,46 kr.
Tabellen nedan beskriver aktuell skatteprognos med uppgifter från SKL's cirkulär 18:18 som
presenterades 27 april 2018.
Invånarantalet som är ligger till grund för prognosen är enligt tabell nedan. Exempelvis är
invånarantalet 1 november 2017 grund för prognos för år 2018.
År
Antal invånare

9.4.1

2018

2019

2020

2021

2022

14 633

14 672

14 754

14 834

14 962

Prognos skatter, generella statsbidrag SKL

Prognos år (belopp i mnkr)

2018

2019

2020

2021

2022

Skatteintäkter

709,5

728,9

745,7

767,6

795,5

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift

118,0

119,8

125,0

130,8

137,2

Kostnadsutjämning

-14,2

-4,2

-4,2

-4,3

-4,3

2,3

6,4

10,4

9,5

5,2

20,7

18,1

18,2

18,3

18,4

Regleringsbidrag/ -avgift
LSS-utjämning
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Prognos år (belopp i mnkr)

2018

2019

2020

2021

2022

Slutavräkning 2017/2018

-1,2

Fastighetsavgift

40,4

42,1

42,1

42,1

42,1

875,5

911,1

937,2

964,0

994,1

Summa intäkter inkl. avräkning och
fastighetsavgift
Välfärds statsbidrag flyktingvariabel
Totalt

11,7

8,7

5,2

0,0

0,0

887,2

919,8

942,4

964,0

994,1

Enligt senaste prognos kommer Lysekils kommun att erhålla skatteintäkter för år 2019 med
919,8 mnkr. Välfärdsmiljarderna är uppdelade i två delar där en del fördelas enligt
befolkning och ingår som en del i regleringsposten. Den andra delen, flyktingvariabel, bygger
på uppgifter angående kommunens flyktingmottagande samt antalet asylsökande och
redovisas separat.
Den nya välfärdsmiljarderna för år 2019 och 2020 från budgetpropositionen 2018, fördelas
direkt via de generella statsbidragen och syns i regleringsposten.
Under året kommer det ytterligare skatteprognoser och nästa kommer i augusti.

9.5 Finansiell analys i jämförelse

Kommentar
Inom samarbetet med kommunerna i norra Bohuslän presenteras en Benchmarkingrapport
med jämförelser mellan kommunerna. Ett avsnitt beskriver den finansiella utvecklingen och
ett spindeldiagram för varje kommun med jämförelse med snittet för kommunerna tas fram.
Benchrapporten är inte presenterad, men ett diagram är framtaget för respektive kommun.
Snittet för de fem kommunerna presenteras som värde tre på den femgradiga skalan.
Senare under hösten kommer även en rapport med finansiell profil och jämförelse mellan
alla kommuner i Västra Götaland och Hallands län, den så kallade KFi-rapporten.
För Lysekils kommun har utvecklingen inte gått framåt. I KFi-rapporten för 2016 betonades
att den svagaste punkten fortfarande är soliditeten och skattesatsen är bland de högsta i
länet. Lysekils kommun skulle behöva goda ekonomiska resultat under många år för att
bygga upp en långsiktig ekonomisk styrka.
Det som avviker positivt jämfört med övriga kommuner är finansiella nettotillgångar.
Nyckeltalet beskriver "medellång betalningsberedskap".
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10 Ekonomi
10.1 God ekonomisk hushållning och finansiella mål
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet
och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer, det vill säga
kommunkoncernen. God ekonomisk hushållning kännetecknas enligt lagstiftningen av att en
kommun inte bör förbruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov. Det kommunala
balanskravet innebär att det i grunden ska råda balans mellan utgifter och inkomster.
Med god ekonomisk hushållning menas att Lysekils kommun ska sträva efter att skattemedel
används kostnadseffektivt och ändamålsenligt. De ekonomiska medlen utgör en restriktion
för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten ska bidra till att
resurserna i verksamheten används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt.
Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett
verksamhetsperspektiv.
Lysekils kommuns princip för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv
innebär att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den
konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare
generation har förbrukat. För att säkerställa det finansiella perspektivet ska tre nyckeltal
användas:




Resultatmål som är kopplat till resultaträkningen
Soliditet som är kopplat till balansräkningen
Finansiering av investeringar som är kopplat till kassaflödesanalysen

Nyckeltalen formuleras som mål i budgeten enligt nedan. För år 2019 görs ett tillfälligt avsteg
från det finansiella målet, att resultatmålet under en treårsperiod 2017-2019 ska vara 2,0 %.
Med hänsyn det svaga resultatet 2017 är snittet över perioden 1,5 procent. Målet för perioden
2019-2021 ska vara 2 procent
Mål

Definition

Vägledning

Förvaltningens förslag

Resultatmål

Resultatets andel av
skatteintäkter,
generella statsbidrag
och kommunala
fastighetsavgifter.
Mäts som ett
genomsnitt på tre år.

När framtida befolkningsförändringar ökar
trycket på kommunala tjänster och när
investeringsbehovet är stort bör resultatmålet
vara högt. SKL har i tidigare utredningar pekat
på att snittet för Sveriges kommuner generellt
är minst två procent. I Lysekils kommun som
har en relativt svag ekonomisk ställning och där
behoven av kommunens tjänster och
investeringar förväntas öka bör ambitionen vara
högre.

2 procent

Soliditet

Andel av kommunens
tillgångar som man
klarat av att finansiera
själv. Mäts över en
treårsperiod och
inkluderar
pensionsförpliktelsern
a.

Negativ soliditet indikerar på att
betalningsförmågan är låg och att kommande
generationer får betala för det som konsumeras
idag. För att åstadkomma bättre
betalningsförmåga och samtidigt inte skuldsätta
kommunen mer behövs positiva resultat. På sikt
måste soliditeten bli positiv.

Soliditeten ska
förbättras

Finansiering av
investeringar

Andel av investeringar
som har finansierats
med egna medel.
Investeringsutrymmet
definieras av årets
resultat plus årets
avskrivningar samt
nettot av försäljningar
och köp av
anläggningar. Mäts
som ett genomsnitt på
fem år.

Utrymmet för nya investeringar är beroende av
årets resultat. När behovet är stort av
investeringar förutsätts högre positiva resultat
om kommunen inte ska behöva skuldsätta sig
mer. Investeringar som finansieras på annat
sätt än via skatteuttag, till exempel inom
taxefinansierad verksamhet eller exploatering,
kan ske utan krav på finansiering av egna
medel.

100 % finansiering av
egna medel för
skattefinansierad
verksamhet. 0 procent
finansiering av egna
medel för
taxefinansierad
verksamhet eller
exploatering.
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Lysekils kommuns princip för god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar
sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och
ändamålsenligt sätt. Verksamhetens perspektiv följs enligt styrmodellen genom
kvalitetsfaktorer som säkerställer det grunduppdrag som kommunen har. Utöver detta har
också särskilda utvecklingsområden med utvecklingsmål fastställts. Kvalitetsfaktorerna och
utvecklingsmålen bedöms utifrån indikatorer. För att göra en bedömning utifrån god
ekonomisk hushållning är det rimligt att kvalitetsfaktorerna i huvudsak har en positiv
utveckling. För utvecklingsmålen gäller samma sak men särskild vikt måste ställas för de mål
som direkt kan bedömas ha en positiv utveckling för kommunens ekonomiska ställning. Tre
mål blir särskilt viktiga utifrån att god måluppfyllelse innebär fler arbetstillfällen, ökad
sysselsättning samt en positiv befolkningstillväxt. Dessa utvecklingsmål är:




Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt.
Lysekils kommun ska både bofasta och besökare erbjudas god livskvalitet och
högkvalitativa upplevelser året runt.
Antalet bostäder i Lysekil ska öka.

10.2 Budget och plan för kommunen 2019-2021
Resultatbudget mnkr

Bokslut 2017

Prognos 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

-834,8

-852,6

-877,6

-896,0

-920,9

Verksamhetens
nettokostnader
Jämförelsestörande
poster

12,3

Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter
Extra bidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat

-27,4

-27,7

-27,7

-27,7

-27,7

-862,2

-868,0

-905,3

-923,7

-948,6

853,5

876,7

911,1

937,2

964,0

11,9

11,7

8,7

5,2

0,0

7,8

8,5

7,2

7,2

7,2

-2,9

-2,8

-3,3

-3,3

-3,3

8,1

26,1

18,4

22,6

19,3

Jämförelsestörande post är försäljning av aktier i Rambo AB.
Skatteintäkter omfattar även generella statsbidrag och fastighetsavgift. Extra bidrag är välfärdsstatsbidrag och kommer att
fasas in till det generella statsbidraget. Prognos 2018 är prognos från uppföljningsrapport 2.

Resultatmål

2017

2018

2019

2020

2021

0,9 %

1,6 %

2,0 %

2,4 %

2,0 %

10.3 Balansräkning och kassaflöde
BALANSBUDGET

BOKSLUT

PROGNOS

BUDGET

PLAN

PLAN

(belopp i mnkr)

2017

2018

2019

2020

2021

Summa
anläggningstillgångar

476,6

519,3

543,6

583,1

615,6

Summa
omsättningstillgångar

188,6

155,7

149,8

132,9

119,7

SUMMA TILLGÅNGAR

672,0

681,8

700,2

722,8

742,1
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BALANSBUDGET

BOKSLUT

PROGNOS

BUDGET

PLAN

PLAN

Summa eget kapital

339,4

349,2

367,6

390,2

409,5

Summa avsättningar och
skulder

332,6

332,6

332,6

332,6

332,6

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTT-

672,0

681,8

700,2

722,8

742,1

Soliditet exkl
pensionsåtaganden

50,5 %

51,2 %

52,5 %

54,0 %

55,2 %

Soliditet inkl
pensionsåtaganden

-11,3 %

-7,6 %

-3,4 %

1,1 %

4,8 %

BOKSLUT

PROGNOS

BUDGET

PLAN

PLAN

2017

2018

2018

2019

2020

NINGAR OCH SKULDER

FINANSIERINGSBUDGET
(belopp i mnkr)
Den löpande verksamheten
Årets resultat

8,1

9,8

18,4

22,6

19,3

Justering för av- och
nedskrivningar

32,1

27,7

27,7

27,7

27,7

Summa medel från
verksamheten

40,7

37,5

46,1

50,3

47,0

Förändring av rörelsekapital

53,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa medel från
verksamheten

94,5

37,5

46,1

50,3

47,0

Summa medel från

-45,6

-70,7

-52,0

-67,2

-60,2

0,5

0,3

0,0

0,0

0,0

49,4

-32,9

-5,9

-16,9

-13,2

före förändring av
rörelsekapital

investeringsverksamheten
Summa medel från
finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE
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10.4 Prioriteringar för budget 2019
Budgetförändringar 2019

Belopp mnkr

befolkning 14.672 1 nov 2018
Budget 2018 nettokostnad

-875,0

Index övrigt och löner 2019

-25,0

Barn och ungdomspol. programmet (förebyggande)

-1,0

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän uppräkning

-0,9

Överförmyndarverksamhet

-0,3

Volym UBN, enligt modell

-1,4

Volym SON äldreomsorg enligt modell

-1,9

Justering pensionskostnader enligt prognos 2019

-2,0

Återtagande av tillfällig budget UBN Sfi vux 2018

1,5

Minskade kostnader valår, EU-val 2019

0,3

Kapitaltjänstkostnad

0,0

Åtgärder för att nå 2 % resultatmål år 2019
Summa nettokostnad verksamheterna
Beräknade skatteintäkter inkl. fastighetsavgift

0,4
-905,3
911,1

Välfärdsstatsbidrag utanför generella bidrag

8,7

Finansnetto
Resultat

3,9
18,4

I samband med budget 2018 beslutades att en del av det barn och ungdomspolitiska
programmet skulle finansieras av kommunens avsatta medel för bostadssociala åtgärder. Nu
återställs 1,0 mnkr till socialnämnden.
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har aviserat ökade kostnader både för drift och
pensionsavsättningar och med förstärkningen ovan har kommunen budgeterat 16,4 mnkr för
medlemsavgift och pensionsavsättning 0,5 mnkr för 2019 samt hyreshöjning till följd av
ombyggnation av brandstation.
Överförmyndarverksamheten har redovisat underskott flera år och förstärks i budget 2019.
Budget till utbildningsnämnden är beroende av befolkningens åldersstruktur och avräkning
och ny prognos för 2019 ger ett tillskott på 1,4 mnkr.
Budget till äldreomsorgen inom socialnämnden tilldelas enligt resursfördelningsmodell som
bygger på befolkning i de övre åldersgrupperna. Avräkning och prognos 2019 ger ett tillskott
på 1,9 mnkr.
Kommunen prognostiserar ökade pensionskostnader och förstärker budget med 2,0 mnkr.
Utbildningsnämnden fick en tillfälligt utökad budget 2018 för Sfi vuxenutbildning och för
2019 reduceras budgeten med motsvarande belopp 1,5 mnkr.
Budget för valnämnden utökades med 0,7 mnkr i med hänsyn till valen 2018. För 2019
minskas budgeten med 0,3 mnkr eftersom det endast är ett val 2019, EU valet.
Det krävs åtgärder motsvarande 0,4 mnkr för att nå ett finansiellt mål år 2019 på 2 procent.
Beloppet har fördelats mellan socialnämnden och utbildningsnämnden, vilka får arbeta in
åtgärder i nämndens budget.
Med ett resultat på 18,4 mnkr så ger det under en treårsperiod (2017-2019) ett snitt på 1,5
procent. Bedömningen är att det är av största vikt att nämnderna är i balans vid ingången till
2019 och att de i senare delen av planperioden kan leverera ett bättre resultat så att
kommunen har ett snitt på minst 2 procent under en treårsperiod. Långsiktigt måste
kommunen ha ett mycket bättre resultat, det visar bland annat den finansiella analysen som
presenteras i KFi-rapporten.
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10.5 Internränta anläggningstillgångar
Nuvarande ränta på 3,25 procent för 2018 blir oförändrad för 2019. Räntenivån speglar
kommunens beräknade genomsnittliga ränta för sina lån.

10.6 Borgensavgift och borgensåtagande
Borgensavgift och borgensåtagande
En modell för beräkning av borgensavgifter finns och är beslutad av kommunfullmäktige.
Modellen innebär at borgensavgiften numera är differentierad.
I tabellen nedan listas kommunens borgensåtaganden vilka bygger på tidigare beslut av
kommunfullmäktige.
Borgensåtagande

Ramar (kr)

Helägda kommunala bolag
Lysekils Stadshus AB

110 660 000

LEVA i Lysekil AB

258 125 000

Lysekils Hamn AB
Lysekilsbostäder AB
Havets Hus AB
Helägda kommunala bolag totalt

36 276 724
472 575 000
25 000 000
902 636 724

Övriga åtagande
Rambo AB
KHF Lysekils omsorgsbostäder

23 300 000
118 600 000

Skaftö folketshusförening Ek för

1 766 391

Föreningen folkets hus i Lysekil upa

1 088 346

Skaftö golfklubb
Kommunalt förlustansvar Brf
Kommunalt förlustansvar egna hem
Fyrstads flygplats
Övriga åtagande totalt
Åtagande totalt

800 000
2 435 000
482 176
100 000
148 571 913
1 051 208 637

I tabellen nedan framgår borgensavgifter för respektive bolag:
Borgensavgifter 2019

procent

Lysekilsbostäder AB

0,42

Leva i Lysekil AB

0,60

KHF Lysekils omsorgsbostäder

0,60

Rambo AB

0,60

Fyrstads flygplats

0,60

Havets Hus AB

0,65

Lysekils Hamn AB

0,75

För de borgensåtagande kommunen har och som inte redovisas i tabellen ovan utgår ingen
borgensavgift.
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10.7 Ränta på koncerninterna lån
Ränta på interna lån inom koncernen hålls oförändrad på 3,25 procent. På samma sätt som
internränta på anläggningstillgångar speglar räntan på internlån kommunens genomsnittliga
ränta för sina lån.

10.8 Ram per nämnd och styrelse 2019
Nettokostnadsramar i mnkr

Budget 2019

Socialnämnden

-369,5

Utbildningsnämnden

-341,8

Kommunstyrelsen

-73,2

Samhällsbyggnadsnämnden

-41,6

Miljönämnden

-2,3

Lönenämnden

-3,2

IT nämnden

-2,3

Kommungemensamt

-71,2

Summa nettokostnad

905,3

Kommungemensamt inkluderar även personal- och prisindex som ska fördelas till nämnderna i samband med detaljbudgeten
och när löneavtalen är klara. Kommunstyrelsens ram omfattar även valnämnd, jävsnämnd, kommunstyrelse och
kommunfullmäktige.

Prioriteringar som beskrivs i avsnittet Prioriteringar för budget 2019 har inarbetats i ramar
per nämnd och styrelse. Åtgärder motsvarande 0,4 mnkr för att komma i ram har mellan de
två största nämnderna. Detaljer redovisas i bilaga 1.
Eftersom löneavtal 2018 inte är klart omfattar kommungemensamt både löneavtal för år
2018 och 2019, vilket kommer att fördelas till nämnderna när förhandlingar är klara.
Förändringar kommer att redovisas i samband med nämndernas budgetbeslut.

10.9 Lokalförsörjningsplan
Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska en lokalförsörjningsplan för fem år
presenteras i samband med budgeten. Samordningen och arbetet med detta sker inom
Samhällsbyggnadsförvaltningen och det pågår ett utvecklingsarbete för en detaljerad plan. I
detta skede lyfts större kommande behov upp.
Lokalexpansion planering (mnkr)

2019

2020

Hamnservice

7,0

2,0

Gullmarsskolan

1,2

19,0

Gullmarsborg

0,2

Skaftöskola, huvudbyggnad

2022

19,0

3,0
2,0

Äldreboende nytt/tillbyggnad
Summa

2023

5,0

Broskola
Stadshuset

2021

x
10,4

29,0

19,0

Andelen äldre ökar konstant i kommunen och utöver det nya äldreboendet i Fiskebäck
kommer det behövas ytterligare boende. Socialnämndens äldreboendeplan pekar på
ytterligare ca 30 platser inom denna planperiod. Exakt behov av platser och vilket
investeringsutrymme som behövs kommer att utredas vidare.
Hamnservice fyller ett stort behov och är en viktig servicefunktion i det maritima Lysekil och
den befintliga servicebyggnaden är i dåligt skick och kommer att rivas. Den nya byggnaden
ger förutsättningar för en längre säsong med offentliga toaletter som kan hållas öppet året
runt. Gullmarsskolan har haft en tillfällig lösning med paviljonger, behovet har visat sig vara
permanent och en utbyggnad och renovering är planerad för att klara det ökade behovet.
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Även tak, fasader och fönster är i behov av renovering. Kring Gullmarsborg en utrednings
kring framtida användningsområden samt statusbedömning på befintlig anläggning. Skaftö
skola har stora renoveringsbehov pga. eftersatt underhåll samt flera ytor som inte är
ändamålsenliga. Bro skola är i behov av ny ventilation samt att lokalerna idag värms upp av
en gammal oljepanna som behöver bytas till ett mer miljövänligt alternativ. Stadshuset entré
byggs om till ett ändamålsenligt kontaktcenter, receptionen är inte tillgänglighetsanpassad
och måste därför byggas om.

10.10 Investeringsramar
Utifrån riktlinjerna för god ekonomisk hushållning ska den del av investeringarna som
finansieras via skatteuttag över tid (fem år) ske genom att egna medel används. Investeringar
som finansieras på annat sätt, som taxefinansierad verksamhet och exploatering, är
undantaget från detta.
Utrymmet för den del av investeringarna som finansieras via skatteuttag beräknas genom
den bedömda avskrivningskostnaden plus budgeterat årsresultat.
För taxefinansierad verksamhet och exploatering görs en bedömning utifrån behov samt ett
faktiskt utrymme för finansiering utanför skattekollektivet.
Utrymmet för investeringar uppgår enligt tumregeln till årets resultat + årets avskrivningar.
2019 års budgeterade resultat är 18,4 mnkr och årets budgeterade avskrivningar uppgår till
27,7 mnkr. Dessa båda poster blir då tillsammans cirka 46 mnkr.
Utöver detta avsätts 3 mnkr till investering för småbåtshamnar och gästhamnar som är
avgiftsfinansierade samt 5 mkr för exploateringsbehov.
Den totala ramen för 2019 års investeringar uppgår därmed till 54 mnkr.
Förändringar av investeringsbehov under löpande budgetår hanteras i särskilda beslut av
kommunstyrelsen eller på delegation inom den beslutade ramen. Behov utöver ramen ska
beredas av kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige.
Investeringsbudget 2019
Investeringsramar (mnkr)

54,0

Till reinvestering som fördelas:

24,2

Socialnämnden

1,0

Utbildningsnämnden

2,0

Kommunstyrelsen

1,0

Samhällsbyggnadsnämnden

20,2

Till nyinvesteringar för beslut av kommunstyrelsen

21,8

Till investeringar för avgiftsfinansierad verksamhet,
småbåtshamn och gästhamn fördelas till
Samhällsbyggnadsnämnden

3,0

Till investeringar för exploatering fördelas till
Samhällsbyggnadsnämnden

5,0

När det gäller de kommande åren visar planen ovan ett investeringsutrymme 2020 på 50,3
mnkr samt 8,0 mnkr för avgiftsfinansierad verksamhet och exploatering. För 2021 är
motsvarande utrymme 47,0 mnkr samt 8,0 för avgiftsfinansierad verksamhet och
exploatering.
För åren 2022 och 2023 har inga resultat planlagts vilket innebär att det är svårare att
beräkna utrymme. Nyinvesteringsnivåer enligt nedan förutsätter resultat bättre än 2 % av
skatteintäkterna om investeringarna ska vara självfinansierade.
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Nedanstående tabell visar miniminivåer gällande reinvesteringar och kartlagda behov
gällande nyinvesteringar.
Investeringsbudget 2019 samt plan 2020-2023
Investeringsutgifter (tkr)
Budget 2019

tidigare

Budget

Plan

Plan

Plan

Plan

beviljat

2019

2020

2021

2022

2023

12 000

13 000

13 000

13 000

13 000
7 000

Fastigheter underhåll
Hamnservice reinvestering

1 000

Mark och gata

7 000

7 000

7 000

7 000

Plan och bygg

200

200

200

200

200

20 200

20 200

20 200

20 200

20 200

Kommunstyrelsen

1 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Utbildningsnämnden

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Samhällsbyggnadsnämnden

- Reinv konstgräs
Kronbergsvallen

4 000

Socialnämnden
Total reinvesteringar
Gullmarskajen för SLU
Hamnservice nyinvestering

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

24 200

25 200

25 200

25 200

25 200

20 000

20 000

6 300

5 100

1 800

24 500

26 500

15 000

7 000

2 000

8 500

Gullmarsskolan
Övrig ram - fördelningsbeslut
höst
Total nyinvesteringar

21 800

25 100

21 800

24 500

26 500

Småbåtshamnar

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Exploatering

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

58 300

55 000

57 700

59 700

Försäljningar
TOTAL (netto)

0
54 000
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Budget 2019 för Lysekils kommun
Framtidstro, ansvar och ledarskap för Lysekil framåt!
Lysekils kommun är fantastisk. Nöjes- och kulturlivet i Lysekil, klipporna på Skaftö och friluftslivet på
Stångenäset och Härnäset är några exempel. En fin livsmiljö att vara stolta över. Ett starkt föreningsliv i hela
kommunen som ger barn och unga möjlighet att rida, simma, klättra, spela fotboll, handboll eller ishockey. En
sommardestination som är känd i hela Sverige och omtalad i omvärlden. Alla eldsjälar i föreningslivet,
småföretagare med drivkraft och industrier som tar samhällsansvar. Alla dessa bidrar till att Lysekil är en så bra
plats att leva på. Det är de som skapar jobb, egen försörjning och allt vad det innebär. De som ser till att vi inte
bara kan arbeta, utan även njuta av kultur- och nöjeslivet i kommunen.
Lysekil ska ge en god kommunal service, trygg äldreomsorg och en bra utbildning. Det kräver en god ekonomi.
För att lyckas behöver Lysekil arbeta strategiskt, lära av de bästa kommunerna på varje område och arbeta
tillsammans med personal och invånare för att utveckla verksamheterna. Alla kommuninvånare förtjänar att få ut
mesta möjliga för varje inbetalad skattekrona.
God kommunal service, trygg äldreomsorg och bra utbildning. Det skapar inte bara goda förutsättningar för ett
gott liv för kommuninvånarna, det möjliggör en attraktiv kommun dit fler söker sig. För jobb, bostad, kärlek
eller trygghet. En trygg plats för att trivas. En plats för att bilda familj. En plats för att bli gammal.
Potentialen för Lysekil som kommun är enorm. Men det finns både problem och utmaningar. Ett växande
utanförskap. Otrygghet. Människor som tappat hoppet. Det vill vi bryta. Det vill vi förändra. Vi vill få en
ekonomiskt, socialt och hållbar kommunal utveckling. Med en god kommunal service, trygg äldreomsorg och
bra utbildning lägger vi grunden för ett gott liv för alla invånare.
Företagare ska känna att de får en snabb och rättssäker handläggning. Föräldrar ska veta att sina barn får en bra
utbildning. Barn ska känna sig trygga med sina föräldrar inom äldreomsorgen.
Lysekil har en fantastisk potential som inte tas till vara på fullt ut. Vissa klagar över tillståndet. Vi kavlar upp
armarna, tar ansvar. Lysekil behöver reformer. Lysekil behöver framtidstro. Lysekil behöver ledarskap framåt.

Centerpartiets riktlinjer på den ekonomiska politiken i Lysekil
Prioriteringar i budgeten
Centerpartiet vill att Lysekil under 2019 prioritera strukturella förändringar i verksamheterna för att långsiktigt
frigöra resurser till att förbättra den kommunala servicen, förbättra äldreomsorgen och stärka skolan. Det handlar
om att öka investeringstakten för att minska framtida driftskostnader. Reformer för att få fler människor i arbete.
Bostadsbyggandet behöver ökas. Satsningar på att förebygga utanförskap. Skapa strukturer för att ta tillvara på
medarbetares idéer och förslag för att förbättra verksamheterna och minska kostnaderna. Ägardirektiv för de
kommunala bolagen behöver revideras.
Lysekil kommer även kommande år att behöva minska kostnaderna. Centerpartiet vill minska kostnaderna
genom att få fler människor i arbete, göra energieffektiviseringsinvesteringar, se över alla kommun samarbeten
och minska byråkratin. Att lära av de bästa kommunerna på varje område och arbeta tillsammans med personal
och invånare för att utveckla verksamheterna är andra viktiga delar för en effektiv kommunal förvaltning så att
vi får ut mesta möjliga för varje inbetalad skattekrona. Centerpartiet tror på människan, därför anser vi att
civilsamhället, personal och invånare gemensamt kan arbeta fram lösningar för att förbättra kommunens
ekonomi samtidigt som vi förbättrar servicen.
Centerpartiet anser att underlaget för att kunna ta beslut om budgeten är bristfälligt, då det saknas en
konsekvensanalys utifrån de ramar som föreslås. Vi anser därför att nämnderna ska ta fram en plan för att nå
balans och konsekvensbeskrivning för att kommunfullmäktige ska kunna göra eventuella justeringar i samband

med att slutliga skatteunderlaget och inkomstberäkningen finns tillgängligt. När ekonomistyrningsprinciperna
görs om till hösten vill vi att nämnderna involveras tidigare i processen.
En viktig förutsättning för att kunna förbättra verksamheterna och minska kostnaderna är att ta tillvara på de
idéer och förslag som finns i verksamheterna. Det kan handla om nya arbetssätt eller engångsinvesteringar som
sänker kostnaderna, genom t.ex. energieffektiviseringar eller ny teknik. Centerpartiet vill att kommunen tar fram
strukturer för att ta tillvara på idéer som kan förbättra verksamheterna och samtidigt minska kostnaderna för att
utveckla kommunen framåt.
Socialnämnden har under flera år gått med underskott och inte klarat av de budgetramar som tilldelats. Insatser
för att få budgeten i balans har inte genomförts tillräckligt snabbt och kraftfullt. Beslut som tagits har inte
verkställts i tid. Det behöver fortsatt genomföras effektiviseringar både för att sänka kostnaderna och för att
kunna allokera resurserna till att stärka kvalitén för brukarna. Samtidigt har kostnader tillkommit utifrån bland
annat fler omhändertagande av barn och unga. För att skapa bättre förutsättningar för nämnden att klara
budgeten, behövs en ökad ram till socialnämnden jämfört med förvaltningens förslag. Vi bedömer det som
omöjligt att nämnden klarar att spara in hela det underskottet som finns. För att möjliggöra budget i balans och
nå ekonomisk stabilitet för Socialnämnden anser Centerpartiet att heltidsresan ska skjutas upp.
Vi anser att kostnaderna inom kommunstyrelsens förvaltning kan minska. När andra nämnder under åren har fått
stora sparbeting, har det inte varit lika omfattande för kommunstyrelsen. För att prioritera kärnverksamheterna
skola, omsorg och bostäder anser vi att ramen för kommunstyrelsen ska minskas.
Kommunfullmäktige har beslutat om fem utvecklingsområden och mål för verksamheten. Det är viktigt att ha ett
klart samband mellan resurser, prestationer, aktiviteter och effekter för dem kommunen är till för. Centerpartiet
anser att det behövs ett tydligare fokus på, och redovisning av, dessa mål. Särskilt viktigt är det att öka
bostadsbyggandet för att det möjliggör fler invånare och ökade skatteintäkter för kommunen. Vi anser därför att
nämnderna särskilt ska redovisa resurserna för att nå dessa utvecklingsmål inom befintliga nämndramar.
Vi vill att internhyresystemet avskaffas. Det skapar en intern byråkrati och ett ineffektivt system. Det begränsar
även nämndernas möjlighet att kunna besluta över sin egen verksamhet behöver stärkas för att i större
utsträckning både kunna göra prioriteringar och utkrävas ansvar. Idag är påverkas nämnderna till stor del av
internhyresystemet vilket minskar deras möjlighet att besluta över sina egen verksamhet, ta strategiska beslut
och sänka kostnaderna. Centerpartiet anser därför att internhyresystemet ska avvecklas för att stärka nämndernas
möjlighet att besluta över sin egen verksamhet och minska byråkratin. Samhällsbyggnadsnämnden bör öka fokus
på fler bostäder genom snabba handläggningstider och att ta fram nya detaljplaner för att möta den efterfrågan
på bostäder som finns.
Centerpartiet föreslår ett minskat anslag till utbildningsnämnden, dessa resurser ska inte tas från skola utan
kultur och fritid. Enligt en rapport från Skattebetalarna finns det en besparingspotential på 19 700 000 kr inom
kultur och fritid i Lysekil kommun. Deras beräkningar bygger på det nationella snittet för kultur och
fritidsverksamhet och i Lysekil kostar det 1 379 kr mer per invånare än rikssnittet. Ett starkt förenings- och
kulturliv i Lysekil är viktigt för invånare att få god möjlighet till en aktiv fritid, men i avvägningen med
kommunens kärnuppgifter behöver kostnaderna på detta område sänkas för att kunna prioritera skola och
äldreomsorgen. Kostnaderna för idrotts- och fritidsanläggningar sticker särskilt ut. Här behövs en plan för hur
kommunen kan sänka kostnaderna för dessa anläggningar och om det även finns möjlighet för föreningar eller
företag att ta över.
Centerpartiet föreslår att IT-nämnden, Miljönämnden och Lönenämnden får något lägre anslag. Det utifrån att
nämnderna tidigare har haft positiva resultat och därmed kan få något stramare budget. Det ska givetvis ske
utifrån en dialog med Sotenäs och Munkedals kommun.
Centerpartiet vill ta ledarskap för kommunens utveckling. Vi anser att kommunfullmäktige och nämnderna ska
vara drivande i utvecklingsarbetet genom att ta större ansvar med politiska inriktningsbeslut i fler
verksamhetsfrågor. Det skapar förutsättningar för utveckling och en långsiktigt god ekonomi. Vilket är
förutsättningar för god kommunal service, trygg äldreomsorg och bra utbildning. Det behövs en reformagenda
för Lysekil framåt för att kunna uppnå visionen, utvecklingsmålen och skapa framtidstro i Lysekils kommun.

Förslag till beslut
Att kommunfullmäktige antar inriktningen på budget 2019 enligt Centerpartiets budgetförslag samt tilldelar
följande ramar i mnkr per nämnd och styrelse 2019:
Nämnd

Ram

Skillnaden mot förvaltningen

Kommunstyrelsen

71,3

-2

Utbildningsnämnden

340,2

-1,5

Socialnämnden

374,4

+ 4,9

Samhällsbyggnadsnämnden

40,6

-1

IT-nämnden

2,2

-0,1

Miljönämnden

2,1

-0,2

Lönenämnden

3,1

-0,1

Kommungemensamt

71,2

0

Totalt

905,3

0

Att nämnderna får i uppdrag att presentera en plan för att få budget i balans 2019 utifrån de ramar som
kommunfullmäktige beslutat om och att detta underlag finns tillgängligt för fullmäktige i november.
Att kommunfullmäktige ställer sig bakom de föreslagna inriktningarna till reformer för jobb och företagande,
bostäder, äldreomsorg och utbildning för Lysekils kommun framåt samt att förvaltningen får i uppdrag att arbeta
vidare med dessa.

Agenda för Lysekil framåt!
Det behövs en politiks agenda för Lysekil framåt för att kunna uppnå visionen, utvecklingsmålen och skapa
framtidstro i Lysekils kommun. Det behövs ett politiskt ledarskap som tar rollen att peka ut en inriktning, tar
ansvar och lägger skarpa förslag för att utveckla vår kommun. Centerpartiet är den kraften i Lysekil.

Bryt klyvningen med jobb och företagande
Det går bra för de flesta invånare i Lysekil. De har jobb och egen försörjning. Samtidigt ser vi ett nytt
utanförskap växa fram. Unga som inte klarat skolan och utrikesfödda riskerar långvarigt utanförskap när
trösklarna till arbetsmarknaden är för höga. Tre fjärdedelar av de som är utan arbete står långt ifrån
arbetsmarknaden.
Grunden för sammanhållning läggs med fler i arbete. Det är när utanförskap växlas mot arbetsgemenskap som vi
håller samman vår kommun. Därför ska full sysselsättning efter förmåga vara ett överordnat mål i Lysekil.
Företagande
Det är småföretagarna som är våra jobbskapare. Utan dem stannar Lysekil. Men för att de ska kunna skapa nya
jobb behövs enklare regler och snabbare handläggning som fokuserar mer på tillväxt och mindre på krångel. Då
tror vi att fler vågar byta jobb och fler får ett jobb att gå till. De flesta nya jobb har tillkommit i småföretag (se
tabell 1).
Tabell 1. Utveckling antal jobb i Lysekil 1990-2016

Källa: Företagandet i Lysekil, Företagarna. 1
Det är viktigt att aktivt arbeta med att skapa utvecklingsmöjligheter för befintliga och nya företag i alla
kommundelar. Kommunens attraktionskraft måste stärkas. Lysekils kommun ska lära av de bästa. Rättvik är
kända i Sverige för deras framsynta och företagsvänliga myndighetsutövning.2 De har infört en dialogbaserad
tillsyn- och tillståndsbedömning. De slopade förskottsbetalningar för tillsyn som ibland inte ens utfördes, och
ersatte den med en rådgivande dialog och faktura i efterhand.
Kommunala regelverk ställer ofta till problem för företag, särskilt för småföretag. Regelverken och dess
tillämpning skiljer sig mellan kommuner och ibland mellan enskilda tjänstemän. Detta bidrar till osäkerhet och
drabbar småföretagen som har begränsat med tid och resurser.
Centerpartiets reformagenda för bättre företagsklimat:
• Införa en dialogbaserad tillsyn- och tillståndsbedömning
• All tillämpning av regelverk ska ske så företagsvänligt som möjligt
• Att fakturering för tillsyn ska ske i efterhand

1
2

https://www.foretagarna.se/globalassets/media/nya-sajten/rapporter/foretagare-i-kommun/2018-pdfer/lysekil.pdf
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/kronoberg/livsmedelsverket-fick-ge-sig-for-opinionen_694499.html

Jobb och integration
Lysekil måste bli bättre på att ta tillvara på alla människors kraft och förmågor. Att skapa en inkluderande
kommun är bland de viktigaste frågorna att lyckas med. Grunden för sammanhållning läggs med fler i arbete.
Det är när utanförskap växlas mot arbetsgemenskap som vi håller samman vår kommun. Jobb är nyckeln till
integration.
I tabellen nedan går det att utläsa att Lysekil har en betydligt större jobbklyfta mellan inrikes och utrikesfödda
mätt i arbetslöshet än snittet i Sverige.
Det bör också noteras att statistiken påverkas av sammansättningen av den inrikes respektive utrikes födda
befolkningen. Exempelvis kan det föreligga stora skillnader mellan de redovisade kommunerna avseende
genomsnittlig tid i landet eller inslaget av flykting- respektive arbetskraftsinvandrare i gruppen utrikes födda.
Tabell 2. Skillnad i arbetslöshet mellan inrikes och utrikesfödda

Lysekil
Riket

2008
8,1
7,9

2009
12,2
10,0

2010
14,5
11,8

2011
16,3
13,3

2012 2013
15,1 15,6
13,8 14,4

2014 2015 2016
14,4 16,3 23,1
15,0 16,4 17,3

2017
27,1
18,1

Källa: Arbetsförmedlingen
Vi måste bryta denna klyvning och rusta fler Lysekilsbor för jobb. Lysekil ska bli bäst genom att lära av de goda
exemplen runt om i Sverige. Här behövs lösningar som utgår från forskning och beprövad erfarenhet.
I Trelleborg har man en algoritm som tar hand om försörjningsstödet. Roboten kontrollerar ansökan genom att
koppla upp sig mot bland annat Skatteverket och Arbetsförmedlingen, och kan snabbt avgöra om den som sökt
har rätt till bidrag eller inte. Det har lett till färre biståndshandläggare. Istället har de flyttat dessa resurser till att
få människor att gå från bidrag till arbete. På fem år har de gått från 168 personer som gick från bidrag till
arbetet för att senaste året fått 450 personer att gå från bidrag till jobb. 3
I Växjö har man inför Växjölöftet. Ett trepartslöfte för full sysselsättning med de offentliga, individen och
arbetsgivarna. De har infört krav på motprestation för bidrag och en positiv förväntan på individerna. De har
förbättrat matchningen och sänkt trösklarna bland annat genom att ge varje arbetsgivare en personlig kontakt
från Växjölöftet. Växjö har dessutom satsat på individanpassade insatser och en modern vuxenutbildning med
fokus på arbetsplatsernas kompetensförsörjning och matchning. 4
Den kommunala vuxenutbildningen är särskilt viktig för att lyckas. Utbildningar som leder till jobb är avgörande
för matchningen och en god språkutbildning är nödvändig för att förbättra integrationen. Det kan med fördel
göras gemensamt mellan de olika förvaltningarna och med andra kommuner för att ha fokus på individernas
behov och företagens efterfrågan.
Centerpartiets reformagenda för att bryta klyvningen med jobb och integration:
• Införa ett automatiserat system för biståndsbedömning av försörjningsstöd
• Ha en positiv förväntan på individen och stärka kraven på motprestation för bidrag
• Tillsammans med arbetsgivarna ta fram en överenskommelse för full sysselsättning
• Skapa utbildningsinsatser som tillgodo ser individernas behov och arbetsmarknadens efterfrågan

3
4

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6856831
http://www.vaxjoloftet.se/

Bostäder för hela livet i hela kommunen
I Lysekil ska människor kunna bo, leva och verka i alla delar av kommunen. Bristen på bostäder är påtaglig för
både småhus och lägenheter. Lysekil står inför en stor utmaning. Preemraff planerar närmaste åren en av
Sveriges största industriinvesteringar. Det skapar ett stort behov av bostäder både på kort- och långsikt. I det
läget måste kommunen samtidigt ta möjligheten att öka rörligheten på bostadsmarknaden och bryta
bostadssegregationen. Lysekil har de senaste åren inte varit tillräckligt drivande i att ta fram och planera för nya
bostäder. Det måste ändras. Centerpartiet vill att kommunen prioriterar att genomföra klara detaljplaner, satsar
på nya bostadsområden och möjliggör för fler enskilda bostäder utanför detaljplanelagt område på landsbygden.
Boendestrategin är ett välarbetat dokument som bör verkställas. Lysekilsbostäder behöver bli en mer aktiv aktör
för nya bostäder i kommunen. Det bör ske utan att öka låneskulden, utan genom avyttring av befintliga bostäder.
Lysekil står inför ett fantastiskt läge att få fler invånare. Det måste vi ta tillvara på.
Fler hyresrätter
Idag är det en väntetid på 6 till 7 år på en hyresrätt i Lysekil. Det är cirka 3500 personer som står i kö för att få
en bostad.5 Intresset för bostäder är störst i de centrala delarna av Lysekil och Brastad. LysekilsbostäderAB bör
vara den ledande aktören för att få fram fler hyresrätter. Vi vill att ägardirektivet till bostadsbolaget skrivs om
för att ge bolaget i uppdrag att bygga fler nya hyresrätter och att de ska finansiera det genom avyttring av stora
delar av det befintliga bostadsbeståndet. Lysekil tjänar inget på att ha ett förvaltande bostadsbolag. De måste
vara drivande i att möta den ökade efterfrågan på bostäder.
Trygghetsboende i alla kommundelar
Centerpartiet vill satsa på moderna seniorboenden och trygghetsboenden i alla kommundelar. Efter den lyckade
satsningen på det nya trygghetsboendet i Lysekil, vill Centerpartiet att Lysekilsbostäder även satsar på attraktiva
trygghetsboendet i Brastad och på Skaftö. Det skapar inte bara en bra boendemiljö för de äldre, det frigör även
småhus till yngre familjer. Lysekilsbostäder bör tillskrivas i sitt ägardirektiv att ta fram trygghetsboenden i
Brastad och på Skaftö.
Bryt bostadssegregationen
En viktig förutsättning för att kunna bryta bostadssegregationen är en bra bostadsmix mellan olika
upplåtelseformen. När kommunen planerar för nya bostadsområden är det en aspekt vi alltid vill ska vara med.
Lysekil har dock redan idag bostadsområden som är relativt segregerade bland annat Badhusberget. För att bryta
det anser vi att om kommunen ska överväga att ombilda delar av området till bostadsrätter för att få en bättre
bostadsmix. Det man äger vårdar man, vilket även skulle kunna skapa mer positiv utveckling på områden.
Lysekilsbostäder har sedan tidigare gjort bra och viktiga satsningar på Badhusberget för att förbättra
boendemiljön, vilket vi ser som positivt. Vi tror dock en bättre bostadsmix skulle kunna förbättra det ytterligare.
Färdigställ detaljplaner
För att möta efterfrågan på bostäder behövs det fler tomter och detaljplaner redo. Centerpartiet anser att det är
den viktigaste frågan för att skapa tillväxt och utveckling. Kommunen behöver satsa på att färdigställa
detaljplaner och det ska vara främsta prioriteringen inom samhällsbyggnadsnämnden.
Förenkla byggande på landsbygden
Lysekil behöver bli ännu bättre på att ta tillvara på enskilda människors vilja att bosätta sig i kommunen.
Personer som har själva har hittat mark där de vill bygga sig ett hem måste få en snabb hantering. Det gäller
även om och tillbyggnad, vilket är viktigt för människor som vill bli helårsboende.

5

http://www.bohuslaningen.se/nyheter/lysekil/stort-behov-av-nya-bost%C3%A4der-i-lysekil-1.5474070

Trygg äldreomsorg
I Lysekil ska alla äldre kunna känna trygghet och få bra kvalité i äldreomsorgen. Kvalitet kan handla om att man
själv får välja vem som städar och utför andra tjänster i hemmet. Det handlar också om att få god omvårdnad,
möjligheten att få komma ut och promenera eller att ha någon som håller en i handen. Alla dessa aspekter måste
vara med när vi ska skapa en bättre, tryggare äldreomsorg i Lysekils kommun.
Valfrihet för äldre
Centerpartiet vill att människor ska få bestämma mer själva, därför vill vi öka äldres valmöjlighet genom att
införa LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänst. Det ger invånarna valfrihet att välja mellan att ha kvar den
kommunala hemtjänsten eller kan välja någon annan utförare om man själv vill. Det möjliggör även fler
karriärvägar för de som arbetar inom äldreomsorgen att kunna starta eget företag eller välja en annan
arbetsgivare.
För att stärka äldre personers självbestämmande, delaktighet och medinflytande bör Lysekils kommun nyttja
möjligheten till vissa insatser av hemtjänsten utan biståndsbedömning. Det kan även bidra i det förebyggande
arbetet för att människor ska vara friska längre.
Modern äldreomsorg
En modern äldreomsorg kräver öppenhet för nya lösningar och ny teknik. Allt fler kommuninvånare får tillgång
till snabbt bredband. Centerpartiet anser att Lysekils kommun bör arbeta för att nyttja utvecklad och beprövad ehemtjänst. Andra kommuner har gått före. Västerås är ett exempel som varit drivande i att utveckla tekniken och
infört det på flera områden. 6 Forskning visar att e-hemtjänst både kan minska kostnader och samtidigt öka
kundnöjdheten, om det sker frivilligt. Det kan ge bättre möjligheter att snabbt få stöd och ge större möjligheter
att kunna bo kvar hemma. Lysekil bör nyttja den nya tekniken för att kunna ge en bättre äldreomsorg och öka
tryggheten.
Stärkt livskvalité
Att de äldre i kommunen har en god livskvalitet är avgörande framförallt för individerna. En god social samvaro
är viktigt, därför behövs mötesplatser för äldre utvecklas. Centerpartiet vill även se ett ökat fokus på friskvård,
förebyggande vård och snabb rehabilitering för att förbättra livskvalitén för de äldre. Det behövs ett ökat
samarbete mellan försäkringskassan, kommunens omsorgsverksamhet och primärvården för att ingen ska hamna
mellan stolarna.
Bra och näringsriktig kost är viktig för att hålla sig frisk när man blir äldre. Maten ska vara en positiv upplevelse
som påverkas av alla sinnen. Centerpartiet vill därför undersöka möjligheten att, som Munkedal, laga maten
hemma på plats tillsammans med brukarna. Det har visat sig vara kostnadsneutralt och skapat mervärden för de
äldre.
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Bra utbildning i hela kommunen
För oss är det viktigt att varje elev blir mött där den står och att elever i behov av särskilt stöd får detta. Alla
elever behöver utmanas för att utveckla sina kunskaper. Skolan ska vara en trygg plats för alla elever.
Centerpartiet tror på en forskningsbaserad skola som tar lärdom av de goda exemplen lyfts fram och finns runt
om i Sverige. Skolan spelar en viktig roll för att fler människor ska få ett jobb och egen försörjning senare i livet.
Tidiga insatser
De barn som gynnas mest av en god barnomsorg är de barn som har de svåraste förutsättningarna, som barn från
socioekonomiskt utsatta eller nyanlända familjer. Att tidigt nå dessa barn som riskerar framtida svårigheter i
skolan ökar möjligheterna att ge alla barn likvärdiga chanser till en bra skolgång. Det behövs en god barnomsorg
och skola som finns nära familjerna i hela kommunen och bättre förutsättningar till tidiga insatser med tydligt
fokus på att alla barn att nå uppsatta mål och lämna grundskolan med behöriga betyg.
Lärarna är skolans viktigaste resurs och är allra viktigast för elevens möjligheter att lyckas i skolan. En duktig
lärare har en passion för sitt ämne samt kan variera sin undervisning och hitta individuella lösningar som gör att
varje barn når målen. För att skapa bättre förutsättningar behöver möjligheten till kompetensutveckling stärkas
och skickliga lärare belönas. .
Frånvaro i skolan
Återkommande frånvaro är ofta en varningssignal om att någonting är på väg att gå snett. Det kan handla om allt
från kränkningar och trakasserier till psykisk ohälsa, utanförskap och brister i skolans anpassning och stöd. Då
måste skolan ha en plan för vad som behövs för att eleven ska kunna komma tillbaka. Alla skolor i Lysekils
kommun ska ha en tydlig åtgärdstrappa och avsätta resurser för att säkerställa att åtgärder sätts in när eleven är
frånvarande. Det är även viktigt att skolorna registrerar och analyserar både giltig och ogiltig frånvaro vid varje
lektion. Vid sjukdomar och exempelvis trakasserier finns det ofta tydliga regler för hur en arbetsgivare ska
hantera olika situationer. Åtgärder ska sättas in omedelbart. Skolan kan jämställas med en arbetsplats, men för
barn. Ogiltig frånvaro måste få en omedelbar reaktion och leda till åtgärder.
Det är även viktigt att skolorna tar fram förslag för att skapa en trygg skolmiljö på alla skolor, för alla elever.
Med en trygg skolmiljö och minskad frånvaro ökar förutsättningarna för alla barn att nå uppsatta mål och lämna
grundskolan med behöriga betyg.
Stärkt studie- och yrkesvägledning
Många i Lysekil idag har inget jobb att gå till. En del av svaret finner vi i många ungdomars osäkerhet kring val
av utbildning vilket kan leda till avhopp eller svårighet att finna jobb efter avslutad utbildning. Det är en
påfrestning för individen och en kostnad för samhället. Kontakterna med arbetslivet i grundskolan är viktiga för
att eleven lättare ska kunna göra genomtänkta val. Samarbete med näringslivet måste förbättras och stärkas.
Studier visar att de yngre barnens undervisning i högre grad innehåller studie- och yrkesorienterande inslag, men
att detta avtar i de högre årskurserna. Här fyller studie- och yrkesvägledarna en viktig roll. Vi vill att de i högre
grad är en länk mellan skola och arbetsliv. Studie- och yrkesvägledarna ska vara integrerade i hela skolans
verksamhet och få förutsättningar till att vägleda eleverna i både studier och yrken.

§ 91, Bilaga 5

(K):s Yrkande och motivering till Budget 2019
Vår utgångspunkt för resursfördelningen i budget 2019 är den att det är
oansvarigt att fortsätta pressa Socialnämnden så som majoritetsbesluten gjort
de senaste åren. 14 mkr, d.v.s. större delen av kommunens prognostiserade
överskott måste därför gå till SON.
Verksamhet i balans måste vara överordnat budget i balans och
överskottsmål.
Resterande del av överskottet vill vi lägga på det Ungdomspolitiska
programmet. Vi föreslår en förstärkning av KS budget med 4,3 mkr. för detta
viktiga arbete.
Trots alla vettiga formuleringar och ambitioner har arbetet med förebyggande
bland unga fått stå tillbaka.
Fler närvarande fältassistenter och samlingsplatser för ungdomar blir en ren
besparingsåtgärd på kort och lång sikt.
Vi utgår från att en satsning på förebyggande arbete bland ungdomen också
kommer att gynna både bildningsnämndens och socialnämndens
verksamheter.
(K):s budget i korthet innebär en förstärkning av verksamheten med
18,3 mnkr.
Vilket i sin tur innebär att det beräknade överskottet förbrukats till
verksamhet.
Socialnämnden får ökad ram, från 369,5 till 383,5 = 14 mkr
Kommunstyrelse får ökad ram, från 108,9 till 113,2 =4,3 mkr för att
fullfölja Barn Och Ungdomspolitiska programmets ambitioner.
Utöver dessa yrkanden föreslår (K).
Att: kommunen i skrivelse och uppvaktning klargör för regering och riksdag
att vi inte accepterar ständiga övervältrande av ofinansierade verksamheter på
kommunerna.
Att: LSS och en värdig äldrevård och omsorg måste vara ett nationellt ansvar
och garanteras finansiering av staten.
Att: kostnaderna för integration och flykting mottagande finansieras av staten
utan bortre tidsgräns.
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