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1 Vision och värdegrund 

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. 
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 
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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 verksamhetsområden som fritid och kultur. 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

 Räddningstjänst

 Civilt försvar

 Biblioteksverksamhet

 Bostäder

En kommuns frivilliga uppgifter är: 

 Fritid och kultur

 Energi

 Sysselsättning

 Näringslivsutveckling

 Hamnverksamhet
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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 systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete. Inga nya kvalitetsfaktorer har lagts 
till i budget 2022. 

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 

Tillväxt och samhällsutveckling 

Ett starkt varumärke 

Attraktiv plats att bo och leva på 

God äldreomsorg 

Goda livsvillkor för barn och unga 

Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet 

Attraktiv arbetsgivare God ekonomisk hushållning 

God arbetsmiljö 

3 Utvecklingsområden, inriktningar och 

utvecklingsmål 

Utvecklingsområden pekar ut de områden som bedöms vara viktiga och avgörande för att 
kommunen ska utvecklas i en positiv riktning. Utvecklingsområden identifieras och 
formuleras utifrån genomförda omvärlds- och nulägesanalyser. 

Utifrån ett utvecklingsområde som identifierats formuleras ett eller flera utvecklingsmål som 
utgör grunden för verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete. Förvaltningen tar fram 
strategier och åtgärder till varje utvecklingsmål. 

Varje utvecklingsmål har en eller flera indikatorer som visar hur utvecklingen går. 

3.1 Barn och unga är vår framtid 

Definition och motivering 

Genom att investera i barn och ungas uppväxt lägger vi grunden till deras och Lysekils 
framtid. För det kommunala grunduppdraget finns lagstiftning som styr verksamheter inom 
såväl skola som socialtjänst. Den absoluta merparten av all verksamhet sker därför inom 
förvaltningarnas verksamhetsansvar. När särskilda utmaningar uppstår är de ofta komplexa. 
De berör olika förvaltningar och myndigheter, inom och utom kommunen. Det handlar ofta 
om familjesituation, fritid och sociala relationer. Samverkan är därför centralt för att 
optimera barn och ungas villkor. Framgång i utvecklingsområdet leder till bättre 
levnadsvillkor, ökad folkhälsa och minskade kommunala kostnader. 
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Inriktning 

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 arbetssätt och metoder 
ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  
Grunden för barns utveckling startar genom att aktivt erbjuda stöd till föräldrar. Genom aktiv 
samverkan mellan skola och omsorg ska en helhetssyn genomsyra vårt arbete för en god 
fysisk och psykisk hälsa. En meningsfull fritid är centralt för att utveckla ett tryggt och socialt 
hållbart samhälle. Därför läggs ett särskilt fokus att ta vara på barns och ungas tankar, 
initiativ och kreativitet 

3.1.1 Utvecklingsmål: Alla barn och unga i Lysekils 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. För att möta framtidens krav och 
utmaningar krävs radikalt nytänkande och ökad innovationsförmåga. Alla måste aktivt delta 
för att nya idéer ska utvecklas. Invånarna i kommunen ska mötas av en effektiv, kreativ och 
kompetent organisation som kan och vågar. Lärande, innovation och nytänkande 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. Såväl politiker som tjänstepersoner 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 kommunens styrmodell. 
Tydlighet i verksamhetens mål och uppdrag är betydelsefullt, det är också viktigt med 
kontinuerlig information och kommunikation. 
En organisationskultur med inriktning mot ständiga förbättringar och ett tillåtande klimat 
där modet att våga prova nya idéer ska utvecklas. Nyckeln till framgång är att våga prova nya 
arbetssätt även om det går fel, misslyckande måste tillåtas.  Även olika former av innovativ 
samverkan över gränserna ger ökade möjligheter inför framtiden. 

3.2.1 Utvecklingsmål: 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. 
Det finns en god tillväxtmöjlighet inom området som också kan vara en katalysator i att 
attrahera fler högskoleutbildade att bosätta sig i Lysekils kommun.  

Kommunens egna verksamheter: Havets Hus, Lysekils Hamn, Campus Väst tillsammans 
med externa aktörer som: Sven Lovén-centret (Göteborgs universitet), Klubban (Uppsala 
universitet), SLU:s havsfiskelaboratorium, Testsite Skagerrak, SeaTwirl utgör basen i ett 
brett och redan befintligt kluster.  

Arbete pågår med att skapa en unik forsknings- och innovationsmiljö med målsättning att bli 
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nationell nod 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 Lysekils kommun och Innovatum.  

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 så att Kristineberg utvecklas till en nationell nod för  hållbar blå utveckling. 

Vi vill förbättra infrastrukturen och skapa goda förutsättningar för människor med koppling 
till maritima näringar att bosätta sig i Lysekils kommun.  

Vi vill marknadsföra maritim turism om mat samt utveckla de maritima inslagen på Campus 
Väst.  

Vi vill knyta samman det lokala näringslivet med utvecklingen på Kristineberg i syfte att 
skapa utvecklingsmöjligheter för både befintliga och nya företag. 

Vi ser att Havets Hus med sina många besökare och sitt uppdrag att visa och lära om livet i 
västerhavet spelar en viktig roll i att kommunicera ut "maritima Lysekil". 

3.3.1 Utvecklingsmål: 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 ett 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 Lysekils 
kommun 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. Vi 
vill utveckla små och stora upplevelser året runt för människor i alla åldrar och med olika 
intressen.  
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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3.4.1 Utvecklingsmål: I Lysekils kommun ska både bofasta och besökare 

erbjudas god livskvalitet och högkvalitativa upplevelser året runt. 

3.4.2 Utvecklingsmål: 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 de 
stora miljöproblemen är lösta. Hela samhället står inför en omfattande omställning där 
Lysekils kommun har en betydelsefull roll att spela. 

Inriktning 

FN antog 2015 Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling som omfattar alla tre 
dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 
Sverige har som ambition att vara ledande i genomförandet av de globala målen vilket 
förutsätter ett engagemang från alla samhällssektorer och Lysekils kommun vill ta sin del i 
det arbetet. 

I Sverige utgår arbetet med den miljömässiga delen av hållbar utveckling från 
Generationsmålet och de 16 nationella miljökvalitetsmålen. För Västra Götaland finns 
kompletterande regionala miljömål samt klimatstrategin ”Klimat 2030 Västra Götaland 
ställer om”.  

Genom ett aktivt och strukturerat miljöarbete som är väl spritt i organisationen bidrar 
Lysekils kommun till att de globala, nationella och regionala målen nås. Vi är drivande i 
miljöarbetet och involverar också invånare, näringsliv och andra organisationer i arbetet som 
ska leda till ett gott liv för alla som bor och verkar i Lysekils kommun idag och i framtiden. 

Vi fokuserar på fem prioriterade områden i miljöarbetet: 
• Hållbara resor och transporter – genom utveckling både i infrastruktur och i
verksamheterna skapar vi lösningar för ett mer hållbart resande och effektivare
  transporter. 
• Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster – vi eftersträvar att använda
produkter från biobaserade råvaror och att nyttja tjänster som bidrar till
  övergången till en resurseffektiv cirkulär ekonomi. 
• Ekologisk och klimatsmart mat – vi minskar matens miljöpåverkan genom att utveckla
menyer, inköp och mathantering.
• Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler – vi ser till att byggnader har liten klimat- och
miljöpåverkan från såväl material och byggprocess som från dess
  drift. 
• Hållbar stad och natur – vi utvecklar staden och våra tätorter för att underlätta ett hållbart
liv, och tar vara på de resurser och värden som landsbygden och
  naturen erbjuder. 

3.5.1 Utvecklingsmål: Lysekils kommun ska konsumera hållbart 

3.5.2 Utvecklingsmål: Lysekils kommun ska planera för ett hållbart samhälle. 
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4 Ständiga förbättringar 

Den grundläggande tanken med kommunens styrmodell är att arbeta för allas bästa. Avsikten 
är att göra det yttersta för att underlätta och förbättra människors vardag och erbjuda service 
och tjänster utifrån skiftande behov. 

Arbetet i de olika verksamheterna ska utföras på ett professionellt sätt och det ska 
genomsyras av medskapande och ansvarstagande. Det ska göras kontinuerliga uppföljningar 
och analyser av kvaliteten ur olika aspekter. Organisationskulturen och arbetssätten kan 
alltid utvecklas och förändras så att resultaten förbättras. Vid behov ska förbättringar vidtas. 
Det handlar om att tänka ständiga förbättringar. Det innebär 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 utvecklas och förbättras. 
Resurserna ska används på ett optimalt 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 alla medarbetare medverka i förbättringsarbetet. 
Den samlade professionella kunskapen är en viktig tillgång. Medarbetares goda idéer och 
insatser ska uppmuntras och belönas. 

Ständiga förbättringar 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 ett 
systematiskt kvalitetsarbete. 

Ett systematiskt förbättringsarbete är centralt för verksamhetsutvecklingen. Arbetet med 
ständiga förbättringar kommer att avgöra kommunens förmåga att möta framtidens ökande 
krav. 

5 Uppdrag 

Vi föreslår kommunfullmäktige att besluta om nedanstående uppdrag till nämnderna. Fokus 
ligger på förebyggande insatser för att stärka Lysekils kommuns utveckling i hållbar riktning, 
såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt. Uppdrag och insatser för att göra Lysekil till en 
än mer attraktiv kommun att leva och verka i. 

Fler i arbete i ett hållbart samhälle 

Vi vill satsa på flera vägar till jobb och sysselsättning i Lysekil. Lysekil har länge haft en låg 
arbetslöshet men efter ett år av pandemi börjar kurvorna peka åt fel håll och våra 
arbetslöshetssiffror ligger nu i paritet med regionen och övriga riket. I mars 2021 var 560 
personer i kommunen arbetslösa, varav 260 saknade gymnasial utbildning. Det är framförallt 
ungdomar och utrikesfödda som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. 

Stärkta processer 

Den negativa trenden måste brytas, därför förlänger och ökar vi satsningarna på 
kvalitetshöjande insatser i handläggningen av försörjningsstödet samt insatser för att 
personer som står långt från arbetsmarknaden ska få möjlighet att komma i arbete. Den 
ramhöjning på 3,6 miljoner som utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen tillfördes i 
budget 2021 fortsätter. Detta för att stärka samverkan med hela kommunkoncernen och 
externa aktörer med målet att få fler personer i sysselsättning. Insatsen syftar till att ge fler 
personer ökade möjligheter att söka sig vidare till utbildning eller reguljära arbeten på den 
öppna arbetsmarknaden. 

Utökad återbruksverksamhet 

Vi utökar och utvecklar kommunens återbruksverksamhet. Redan idag finns en väl 
fungerande återbruksverksamhet i kommunens regi men den har stor potential att växa och 
utvecklas. Nästan allt går att återbruka, till exempel kläder, tyger, möbler och byggmaterial 
och intresset växer. Återbruk är mer miljövänligt än återvinning och helt i linje med vår 
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vision om ett hållbart samhälle som vilar på de tre benen, ekonomisk, ekologisk och social 
hållbarhet. Produkterna ges antingen en helt ny funktion, förbättras eller bara snyggas till 
innan det säljs till kund. Det ger många arbetstillfällen av varierande karaktär som bidrar till 
det hållbara samhället. 

Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen tillförs därför under 2022 ett tillskott om 
2 mkr för att utöka insatserna för att få fler i arbete och för att utveckla 
återbruksverksamheten i Lysekils kommun. 

  

Etablera en ungdoms- och vuxencentral – Ungvux 

Psykisk ohälsa är ett växande problem i hela samhället och Lysekil är tyvärr inget undantag. 
God tillgänglighet till tidiga insatser av stöd och vård gör stor skillnad. Vi ger därför 
kommunstyrelsen fortsatt uppdrag att i samverkan med socialnämnden och 
utbildningsförvaltningen att etablera en ungdoms- och vuxencentral – Ungvux. 

Genom att samla resurser kan kommunen erbjuda tillgängliga och tidiga insatser vid psykisk 
ohälsa och/eller missbruk för såväl unga som vuxna. Kommunstyrelseförvaltningen har i 
enlighet med tidigare uppdrag utrett förutsättningarna för att etablera en ungdoms- och 
vuxencentral i samverkan mellan berörda nämnder och externa samverkansaktörer. Denna 
utredning ska ligga till grund för etableringen. Satsningen ingår som en naturlig del av 
kommunens trygghetsarbete. 

  

Barn och unga är vår framtid 

Ett samhälle som är bra för barn är bra för alla. Bra skolor, trygga miljöer och en rik fritid är 
en del av fundamentet som rustar våra unga för framtiden men det är också deras vardag här 
och nu. 

Bättre skolor 

Arbetet med att ge våra unga bättre miljöer och förutsättningar för en god lärandemiljö 
måste prioriteras än högre. Vi styrande partier har under mandatperioden genomlyst skolans 
förutsättningar att fysiskt och socialt fungera optimalt och uppfylla sitt uppdrag i kommunen. 
Utbildningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden har därför haft ett uppdrag att utreda 
hur vi bäst skapar långsiktigt gynnsamma förutsättningar och bra miljöer för våra barn. En 
skola där barn växer och utvecklas och som de kan vara stolta över. 

Gullmarsskolan är den största skolan i kommunen och även den skola där alla våra unga 
möts och gör sina sista tre år i grundskolan. Vi vill därför ge Utbildningsnämnden i uppdrag 
att i samråd med Samhällsbyggnadsnämnden ta fram underlag för framtidens skola i Lysekils 
kommun. 

Vi tillför samhällsbyggnadsnämnden ett engångsbelopp på 1 miljon för att utreda 
anläggningarna i Gullmarsskoleområdet utifrån det uppdrag utbildningsnämnden beslutar. 

Helhetsgrepp över Gullmarsborgsområdet 

Gullmarsborg med badhus och ishall har under decennier varit en viktig del av Lysekils skol- 
och fritidsverksamhet. Många föreningar har Gullmarsborgsområdet som bas och 
faciliteterna är viktiga, inte minst för en kommun omgiven av vatten. Det ger våra barn 
möjligheter att lära sig simma och åka skridskor vilket är viktigt i vår kultur med bad och 
isar. Men lokalerna är gamla och undermåliga och det finns akuta renoveringsbehov. Vi ger 
därför Utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för fortsatt och eventuellt 
utvecklad verksamhet för hela Gullmarsborgsområdet och belysa de behov fritidsenhet och 
skola ser med Gullmarsborgs verksamheter. 
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Etablera en kulturskola 

Lysekil har många idrottsföreningar vars ungdomsverksamheter gör otroligt stora insatser. 
Men det finns fortfarande få möjligheter för unga i Lysekil att utöva estetiska och kulturella 
uttrycksformer. Vi tillför därför utbildningsnämnden 1,0 mnkr för att under 2022 etablera en 
kulturskola. 

Uppdraget innebär att med musikskolan som bas lägga till ytterligare en eller flera grenar 
utöver musik och dans som redan finns idag. Att utveckla musikskolan till en kulturskola 
kommer ge ett bredare utbud för barn och unga att utvecklas. De estetiska och kulturella 
områdena behöver få större plats i vår kommun och möjligheten för barn och unga att få 
utforska och utvecklas inom ramen för en kulturskola skapar nya förutsättningar att känna 
helhet och sammanhang. 

Delaktighet och demokrati 

Möjlighet att påverka samhället och känna sig delaktig är oerhört viktigt, inte minst för våra 
unga. Att ha kunskap om unga och deras livsvillkor är en viktig förutsättning för 
kommunernas arbete i alla förvaltningar och områden. Både barnkonventionen som nu är lag 
och Sveriges ungdomspolitik betonar vikten av att alla beslut som tas, som på något sätt rör 
barn och unga, alltid ska utgå från ett barn- och ungdomsperspektiv 

Att känna sig lyssnad på och vara delaktiga i beslut som påverkar ens vardag ger ökad tilltro 
och förståelse för samhället. I Lysekil genomfördes Lupp-undersökningen (lokal uppföljning 
av ungdomspolitiken) under hösten 2020 och under våren 2021 anställdes unga 
kommunutvecklare för att hjälpa kommunen att ta tillvara på resultatet av undersökningen 
på bästa sätt. De gav också konkreta förslag på konkreta åtgärder för att stärka ungas 
delaktighet. Vi ger därför kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda 
förvaltningar fortsätta att utveckla och genomföra förslag från de unga kommunutvecklarna 
och se över möjligheterna att regelbundet anställa unga kommunutvecklare för att stärka 
kommunens arbete med ungas delaktighet 

  

Näringsliv 

Det är viktigt att aktivt arbeta med att skapa utvecklingsmöjligheter för befintliga och nya 
företag i alla kommundelar. Ett rikt och framgångsrikt företagsliv med en bredd inom olika 
verksamhetsområden skapar bättre förutsättningar för en attraktiv kommun. Det skapar 
även förutsättningar att kunna utveckla samarbetet mellan näringsliv och en skola med 
attraktiva utbildningar. 

Lysekil har ett aktivt näringsliv och i slutrapporten från 100 företagsbesök på 100 dagar finns 
glädjande läsning, av 100 företag vill 71 utveckla och ca 60 säger att de har planer att utveckla 
genom ny lokal, anställa fler, ny produkt och/eller ny verksamhet. Totalt uppskattas 
nyanställningar på runt 100 personer de närmsta åren. För att möta företagens möjligheter 
att utvecklas behöver vi arbeta långsiktigt med att ha god beredskap på verksamhetsmark och 
bostadsmark. Samhällsbyggnadsnämnden uppdrag att inventera möjlig mark för att skapa 
attraktiv verksamhetsmark förlängs därför till 2022. 

Det är viktigt att vi som kommun stöttar det lokal näringslivet, därför ges kommunstyrelsen i 
uppdrag att verka för att fler lokala företagare ska kunna delta i upphandlingar, underlätta 
för upphandlingar samt att undersöka hur direktupphandling kan stimuleras. 

  

Natur och naturvård 

Lysekils vackra natur är en av våra största tillgångar. Djupa havsbottnar, grunda vikar, 
kobbar och skär med rundande klippor och vackra odlingslandskap och skogar ger ett 
varierat landskap med hög artdiversitet och många livsmiljöer. Klimatförändringar och 
förlust av arter är två samtidens stora utmaningar. Smart förvaltning av naturvärden och 
naturområden gör vår kommun mer motståndskraftig mot dessa hot samtidigt som 
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kommunen fortsätter vara en attraktiv plats för människor att bo och verka i och för turister 
att besöka. 

Genomföra naturinventeringar 

Kunskap om vår natur är avgörande för att vi ska kunna fatta kloka beslut om 
områdesanvändning och förvalta vår natur på bästa sätt. I samband med planarbetet i 
kommunen konstateras att kunskapen om naturvärden i kommunen behöver förbättras. Vi 
har identifierat att naturinventeringar som det refereras till i plansammanhang ofta är gamla 
och förändringar kan ha skett sedan de utfördes. Aktuell information och lokal kunskap om 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster saknas ofta helt för både land och hav. Vidare 
behöver kunskapen om naturvärdena systematiseras och tillgängliggöras. 

Eftersom naturinventeringar är en brist i vårt nuvarande arbete med översiktsplanen (ÖP) så 
föreslår vi att det startas ett tematiskt arbete som en del av arbetet med ÖP. Den kan med 
fördel starta med kustzonen eftersom kommunen är omgiven av vatten på tre håll och 
dessutom ett antal bebodda öar. 

Naturvård 

Lysekils kommun har flera fastigheter som räknas till grönområde. Dessa är tillgångar som 
behöver vårdas på ett hållbart sätt som främjar den biologiska mångfalden. Kommunens 
kompetens inom detta område behöver utvecklas. De är viktigt att vi tar hand om våra 
marker och gröna områden. Därför bör kommunen med hjälp av en naturvårdskompetens ta 
fram hållbara skötselplaner för dessa områden. 

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram skötselplaner för kommunens 
grönområden. 

Samordna miljöfrågorna 

Idag har vi en gemensam miljönämnd med Sotenäs och Munkedal sedan flera år tillbaka. Vi 
uppfattar att vi behöver ökad kompetens och utvecklingen av ett hållbart samhälle gör att vi 
idag har behov av fler miljöutredningar i olika sammanhang. Vi ser därför att det vore bra att 
utvärdera hur vi bäst samordnar vårt miljöarbete. Förutsättningarna när vi bildade nämnden 
har förändrats och många gånger saknas viktiga remissvar vid exempelvis byggnationer. För 
att kommunen ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i är det viktigt att vi ger 
kompetenta och korrekta remissvar där möjligheter förenas med lagar och regler. Det är 
också viktigt för kommunens förtroende att kommunala beslut är samstämmiga med tex 
länsstyrelsens när det gäller tex bygglov och strandskyddsärenden. 

Kommunstyrelsen får därför i uppdrag att utreda miljönämndens och vår egen organisations 
uppdrag om hur vi i framtiden säkerställer att vi har tillgång till de kompetenser vi ser att vi 
har behov av och vad framtiden kommer kräva. En viktig del i detta är också att vi samordnar 
dessa kompetenser på ett för kommunen klokt och strategiskt sätt. 

Kommunstyrelsen får därför i uppdrag att utreda hur vi effektivt samordnar miljöfrågorna 
mellan och inom förvaltningar för kommunens bästa. 
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6 Förutsättningar och omvärldsanalys 

6.1 Sammanfattning förutsättningar och omvärld 

Nationellt 

Sverige är fortsatt påverkad av pandemin, men regeringen och olika institutioner tror på en 
snabb återhämtning när vaccineringen kommer igång i alla åldersgrupper och 
smittspridningen minskar. SKR (Sveriges kommuner och regioner) spår att lågkonjunkturen 
avtar snabbt och det är tack vare alla stödpaket som kommit från staten. Samtidigt är 
prognoser osäkra till följd av pandemin. I cirkulär 21:17 sammanfattar SKR den 
samhällsekonomiska utveckling som vårbudgeten baseras på. Beräkningsperioden sträcker 
sig mellan 2021 och 2024. 

"Sammanfattande punkter: 

o Fortsatt stark återhämtning i Sverige i år, för såväl BNP som antalet arbetade timmar. 
Också 2022 spås tillväxten bli ”över trend” för BNP och timmar. 

o Andelen arbetslösa antas gå ned tämligen snabbt: mot slutet av 2022 antas 
arbetslösheten närma sig 7 procent – ungefär den nivå som rådde före pandemin slog till 
(6,8 procent 2019). 
• Att lågkonjunkturen avtar snabbt, tack vare den höga tillväxt som förutspås, illustreras 
av att det negativa BNP-gapet (som uppstod 2020) stadigt går ned. I regeringens kalkyl 
är gapet noll 2023. Faktisk BNP antas då sammanfalla med potentiell BNP. Detta 
tillstånd beskriver ett balanserat konjunkturläge. 

o Det finansiella sparandet i offentlig sektor blir kraftigt negativt 2020 och 2021, med 
anledning av både den svaga konjunkturen och de omfattande krisåtgärder som 
vidtagits. 

o Ökningstakten för KPIF beräknas ligga under målet om 2 procent under flera år. 
Löneökningstakten antas från 2021 och framåt ligga nära 2,5 procent. Både 
konsumentpris- och löneökningstakten spås i år bli något högre än omkringliggande år 
(2020, 2022). 

o Prognososäkerheten beskrivs som “fortsatt förhöjd”, framförallt kopplat till pandemin." 

I vårpropositionen 2021 fördelar regeringen ytterligare stödpaket för att dämpa effekterna av 
pandemin. Om pandemin fortsätter och det blir en långdragen process kan det påverka 
regeringens vilja att även år 2022 fördela bidrag till kommunerna. Prognoserna är osäkra och 
under maj månad kommer Ekonomirapporten från SKR som beskriver den 
samhällsekonomiska utvecklingen lite mer utförligt. 

Lokalt i Lysekil 

Befolkningsstrukturen följer samma utveckling som övriga Sverige. Det är en ökande andel 
äldre personer och populationen 19-64 år minskar. När det är färre som arbetar påverkas 
också skatteunderlaget negativt. Även totala antalet invånare minskar. 

Ett mått som mäter förhållandet mellan de som förväntas arbeta och betala skatt kontra de 
som har behov av välfärdstjänster är den så kallade demografiska försörjningskvoten. Den 
mäter andelen 0-19 år och 65 år och äldre i förhållande till antalet 20-64 år. Lysekils 
kommun har värdet 0,98 för 2019 och värdet för 2020 är 1,0. Jämförelsen nedan visar 
Lysekil kommuns läge i förhållande till alla kommuner. Lysekils läge markeras med blå pil. 
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Om vi jämför med liknande kommuner har Lysekils kommun en mer negativ utveckling, 
gapet ökar i förhållande till liknande kommuner. 

 

Med den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning, kommer efterfrågan på 
välfärdstjänster att öka. Det kommer att ställa krav på effektiviseringar i kommunens 
verksamheter och utveckling av ny teknik, då kostnadstrycket förväntas att öka. 

För att vända den negativa befolkningsutvecklingen behöver kommunen arbeta aktivt med 
företag för att skapa arbetstillfällen i kommunen samt skapa attraktiva boendemiljöer som 
kan locka nya invånare. Det finns flera detaljplaner antagna och kommunens bostadsbolag 
har planer för flera projekt. 

På grund av pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster kommer det att 
uppstå rekryteringsbehov i kommunens verksamheter. Konkurrensen om rätt kompetens 
kommer att hårdna och kommunen måste arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare och 
möta krav från nästa generations medarbetare. 
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6.2 Befolkning 

Allmänt 

För andra året i rad har befolkningen minskat och vid årsskiftet var det 14 366 invånare, 
vilket är en minskning med 189 personer jämfört med 2019. Det är en även en förskjutning 
till de äldre åldersgrupperna och vid årsskiftet var det 31 procent som är 65 år eller äldre. 

Befolkningsökningen har tidigare främst varit en effekt av migrationen. Födelsenettot är 
fortfarande negativt. De som flyttat ut är personer som vistats i kommunen kortare tid, vilket 
tyder på att det är nyanlända som flyttat. Ofta flyttar nyanlända, som inte rotat sig på orten, 
till storstäder. Samtidigt flyttar yngre personer som studerar på annan ort. 

Flera faktorer kan påverkar befolkningsutvecklingen. Det finns planer och projekt för nya 
lägenheter och småhus, vilket kan ge en inflyttning, och arbetstillfällen inom 
pendlingsavstånd påverkar. Vissa arbetstagare har haft möjligheten att arbeta hemifrån i 
samband med pandemin, vilket visar att man kan bo på en plats och arbeta hemifrån samt 
pendla till arbetet vid några tillfällen i veckan. Det nya arbetssättet öppnar för ett mer 
flexibelt arbetsliv som kan gynna en attraktiv kommun. 

Det är viktigt kommunen upplevs som attraktiv med bra förskolor, skolor och annan service 
till medborgarna. 

Flytt- och födelsenetto 2005-2020 

 

Under hela perioden 2005-2020 har födelsenettot varit negativt, medan flyttnettot periodvis 
har varit positivt, oftast kopplat till invandring. Långsiktigt är det dock en negativ 
befolkningsutveckling. Den senaste invandringsvågen från främst Syrien och Afghanistan gav 
en kortvarig positiv befolkningsutveckling mellan 2015 och tredje kvartalet 2019. Från och 
med fjärde kvartalet 2019 har Lysekils kommun åter en minskande befolkning. 

Ofta är det en nettoutflyttning inom länet och de vanligaste kommunerna man flyttar till är 
Uddevalla, Munkedal, Vänersborg och Sotenäs. Det mest negativa flyttnettot finns i 
åldersgruppen 20-24 år. 

Befolkningsprognos 

Kommunen har beställt en befolkningsprognos från SCB för perioden 2021- 2041. 
Diagrammet nedan visar befolkningsförändring och vi kan se en svag befolkningsökning de 
närmaste åren, för att sedan se kurvan plana ut. Antagandena är som för kommunen som 
helhet baserad på de genomsnittliga värdena de senaste tio åren för befolkning, inflyttning 
och immigration. 
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I prognosen finns inga hänsyn tagna till nybyggnation eller företagsetableringar, vilket 
innebär att om byggnation kommer igång kan det se annorlunda ut. Även större 
företagsetableringar kan påverka utvecklingen. 

 

  

6.3 Behovet av bostäder 

Boverket sammanställer årligen läget på bostadsmarknaden i landets kommuner i 
bostadsmarknadsenkäten. I bostadsmarknadsenkäten för år 2020 har Lysekils kommun gjort 
den samlade bedömningen av bostadsmarknadsläget att det finns ett underskott på bostäder 
i tätorten med omnejd. Det behövs både tomter för småhus, bostadsrätter och hyresrätter. 
Störst är behovet av billiga bostäder för unga och äldre samt olika typer av så kallade 
mellanboenden för äldre personer. 

Det finns planberedskap för tillskapandet av cirka 500 bostäder och det finns byggprojekt på 
gång som ger ett stort tillskott på både hyresrätter och bostadsrätter inom den närmaste 
treårsperioden. Kommunens bostadsbolag driver flera av dessa projekt. 

Förväntat påbörjande av bostadsbyggande under 2021-2022 enligt enkäten är: 

 55 hyresrätter 

 43 bostadsrätter 

 40 småhus 

 30 trygghetsboende 

Att bygga olika typer av bostäder har betydelse för att skapa flyttkedjor. Det ska finnas ett 
varierat utbud i kommunen. Det finns planberedskap, men kommunen är beroende av 
externa aktörer. 
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6.4 Sysselsättning 

Konjunkturen har under 2020 mattats av och det återspeglas på arbetsmarknaden. 
Pandemin har haft en negativ inverkan på den tidigare vikande konjunkturen. Arbetslösheten 
i Lysekils kommun har tidigare år varit lägre än i riket vad avser öppet arbetslösa och 
sökande i program (16-64 år). Under 2020 har arbetslösheten i Lysekils kommun ökat i 
snabbare takt än i såväl riket som i Västra Götalandsregionen och ligger i dagsläget i nivå 
med riket och regionen. När det gäller ungdomsarbetslöshet (18-24 år), både öppet 
arbetslösa och arbetslösa i program (per december 2020) inräknat, ligger Lysekils kommun 
(11,4 procent) strax under riket (11,8 procent) och strax över regionen (10,7 procent). När det 
gäller den totala arbetslösheten, både öppet arbetslösa och arbetslösa i program (per 
december 2020) inräknat, ligger Lysekils kommun (8,4 procent) strax under riket (8,8 
procent) och strax över regionen (8,3 procent). 

Åtgärder som kan bidra till en lägre arbetslöshet är fler praktikplatser, möjlighet till 
utvecklingsjobb/anställningar samt särskilda anställningar. 

Kommunen skapade en ny förvaltning 2020, arbetslivsförvaltningen (ALF), vilken arbetat 
med att få personer i egenförsörjning, sysselsättning eller utbildning. ALF fick ett 
budgettillskott till budget 2021 för att förstärka arbetet. Pandemin har dämpat möjligheterna 
att arbeta aktivt med praktik, men ALF är bemannad och redo att arbeta med åtgärder för att 
stötta personer när pandemin mattas av och effekterna av massvaccinering ger resultat. 

Pandemikrisen har slagit hårt mot branscher som hotell, restaurang och handel där tillfälliga 
anställningar är vanliga och där det finns många ingångsjobb. Särskilt för ungdomar, 
utrikesfödda och andra som är nya på arbetsmarknaden. 

Staten har satsat på stimulanspaket till företag för att återskapa arbete som försvunnit under 
pandemin. Om det hjälper alla företag ska vara osagt, vissa företag hade problem redan 
innan pandemin och kanske inte kan starta igen. 

Den senaste uppgiften för våren 2021 är att Sverige har en arbetslöshet som fortsatt ligger på 
en hög nivå, men i SKR:s senaste prognos antas andelen arbetslösa gå ned och mot slutet av 
2024 närma sig 7,5 procent. (cirkulär 21:20). 

7 Social hållbarhet 

Ett socialt hållbart samhälle ska bidra till att alla människor är inkluderade – oavsett kön, 
utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder 
och funktionsnedsättning. 

Ett samlat grepp kring frågor som rör social hållbarhet är en angelägen framtidsfråga. Ökad 
polarisering och minskad tillit i samhället är tydliga utmaningar såväl i Lysekils kommun 
som nationellt. Våren 2019 inrättades därför ”Rådet för folkhälsa och social hållbarhet”. 
Rådet ska följa upp och driva frågor som rör folkhälsa och social hållbarhet med uppdraget 
att integrera frågorna tydligare i berörda nämnder i syfte att skapa bästa möjliga 
förutsättningar och en bred förvaltningsöverskridande samverkan. Samverkan är av 
avgörande betydelse för en positiv utveckling inom kommunens sociala hållbarhetsarbete, 
eftersom frågor som rör tillit, polarisering och trygghet är komplexa och flera nämnder 
berörs av och ansvarar för dem. Vidare är samverkan med andra myndigheter och 
civilsamhället nödvändig för att nå framgång i arbetet. 

Människors hälsa och livsvillkor påverkas av övergripande förutsättningar som bland annat 
utbildning, inkomst, var man är född och var man bor. I Lysekils kommun finns tydliga 
skillnader mellan kommundelar avseende inkomst, valdeltagande, utbildningsnivå, 
sysselsättning och födelseland. Detta påverkar övergripande människors hälsa och livsvillkor 
och gynnar inte utvecklingen mot social hållbarhet. 

Lysekils kommun har sedan 2018 haft ett minskat mottagande av nyanlända. Samtidigt 
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kvarstår behov av insatser för målgruppen med egen försörjning som målsättning. Aktiviteter 
som gynnar inkludering ur ett brett perspektiv och som bygger tillit är därför en viktig 
framtidsfråga. Forskningen visar att medskapande, att skapa tillsammans med våra 
medborgare, är en förutsättning för att lyckas inkludera och bygga tillit. 

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har särskilt stor betydelse för både den psykiska 
och fysiska hälsan under hela livet. Därför är fortsatt fokus på tidiga insatser för familjer, 
barn och unga viktigt med anledning av de skillnader vi ser i Lysekils kommun idag. Det är 
inte minst viktigt att fokusera på att vuxna kommer i arbete. 

En framgångsfaktor är att bedriva ett långsiktigt förebyggande arbete bland barn och unga. 
Våren 2021 startades därför en ny enhet för förebyggande arbete med barn och unga som 
målgrupp, Ung Utveckling, inom utbildningsförvaltningen där fält- och 
fritidsverksamheterna utgör basen. Vidare är det viktigt att fortsätta arbetet med 
implementeringen av barnkonventionen i kommunens verksamheter samt att utveckla 
formerna för barn och ungas inflytande, bland annat utifrån resultaten av LUPP-enkäten 
(Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som genomfördes 2020. 

Mot bakgrund av en eskalerande social oro i centrala Lysekil under våren och försommaren 
2020 inleddes i juni månad ett förstärkt trygghetsarbete. Med bland annat erfarenheterna 
från detta som grund beslutades i början av 2021 om en ny organisation och nytt arbetssätt 
för kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Det handlar om ett 
förvaltningsövergripande arbetssätt på såväl strategisk som operativ nivå. 

Kommunstyrelseförvaltningen tog hösten 2020 fram en rapport om social oro som tydligt 
pekar på vikten av främjande, förebyggande och åtgärdande arbete på individ-, grupp- och 
samhällsnivå. Kopplat till rapporten för social oro togs en handlingsplan fram med ett antal 
åtgärder som ansvariga förvaltningar arbetar med. Men här är det viktigt att inse att det 
handlar om komplexa frågor som kräver ett långsiktigt och uthålligt arbete. Ett viktigt 
verktyg kommer att vara den metodik för medborgardialog som utvecklats i ett projekt 
tillsammans med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) under 2020 och 2021. 

  

8 Attraktiv arbetsgivare 

8.1 Chefskap och medarbetarskap 

Lysekils kommun ska verka som en lärande organisation och ha fungerande arbetsplatser 
som präglas av samverkan mellan chefer, medarbetare och fackliga företrädare. Ett väl 
fungerande ledarskap och medarbetarskap är en viktig faktor och en förutsättning för att 
utveckla verksamheterna att nå sina mål och möta framtidens utmaningar. Lysekils kommun 
har ledorden, öppet, enkelt och värdigt. Alla medarbetare ska agera som förebilder i sina 
uppdrag och arbeta för medborgarnas bästa och ge en god service för dem verksamheten 
finns till för. Kommunen har en tydlig chefs- och medarbetarplattform som har till syfte att 
tydliggöra vilka förväntningar och krav som ställs på medarbetare i Lysekils kommun. 

Chefer med ett nära och tydligt ledarskap leder till attraktiva och utvecklande arbetsplatser. 
Svårigheten att rekrytera medarbetare gör detta särskilt viktigt i strävan att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Det finns i dagsläget cirka 65 chefer i kommunen. Kompetensutveckling är här 
av stor betydelse. För att stärka det goda ledarskapet kommer ledarskapsutbildningen Styra, 
leda och coacha fortsätta för samtliga chefer under 2021-2022. Innehållet i utbildningen ska 
stärka och utveckla cheferna och öka deras självkännedom, för att bli säkrare i sitt dagliga 
chefs- och ledarskap. Ett syfte är att öka förståelsen för det systematiska kvalitetsarbetet. 
Utifrån kommunens styrmodell ska chef tillsammans med medarbetarna planera, följa upp 
och utveckla verksamheten. 

Kommunens samtliga chefer träffas och nätverkar tillsammans i olika chefsforum, i syfte att 
kompetensutveckla och till möjligt erfarenhetsutbyte. 
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Ett återkommande chefsförsörjningsprogram för eventuellt blivande chefsaspiranter 
genomförs och fortsätter tillsammans med 8 kommuner i Norra Bohuslän och Dalsland 
tillsammans med Högskolan väst. Utbildningen genomförs på Campus Väst Lysekil. Genom 
denna satsning kan kommunen få större möjlighet att återbesätta vakanta chefstjänster. 

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. 

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, 
arbetsmiljö och rekrytering. Ett systematiskt arbete med medarbetarenkät och uppföljning av 
resultat från denna genomförs vartannat år. Uppföljningarna på respektive arbetsplats ska 
generera aktiviteter som bidrar till bättre arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. 

8.2 Jämställda och konkurrenskraftiga löner 

Lysekils kommuns lönepolitik är ett viktigt styrdokument för en ökad måluppfyllelse i 
verksamheten. Lönepolitiken ska stimulera till goda arbetsinsatser och möjliggöra för 
kommunen att rekrytera, behålla samt utveckla medarbetarna.  

Kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla 
områden. Som arbetsgivare ska Lysekils kommun bidra till en jämställd arbetsmiljö, inga 
osakliga löneskillnader ska finnas inom Lysekils kommun baserat på kön, etnisk tillhörighet, 
ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller könsöverskridande identitet eller 
uttryck. Kommunen ska arbeta med att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön 
gällande bland annat arbetsförhållande, löneförhållande, föräldraskap, rekrytering och 
kompetens. 

För att säkerställa god kompetensförsörjning analyseras omvärlden och faktorer som 
marknadslöneläge för att hålla konkurrenskraftiga löner både utifrån att rekrytera och att 
behålla befintlig personal. 

Det är i samtalet mellan chef och medarbetare om målen i verksamheten, arbetsresultat och 
lön, som förutsättningar skapas för att utveckla verksamheten. Kopplingen mellan 
arbetsresultat/prestation och lön ska vara tydlig. Löneskillnader ska finnas i och med en 
individuell och differentierad lönesättning, men den ska kunna förklaras utifrån kommunens 
lönepolitik samt arbetsvärdering. 

8.3 Strategisk kompetensförsörjning 

Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär att kunna attrahera, rekrytera, introducera, 
utveckla och behålla rätt kompetens i organisationen, vilket är avgörande för att vi som 
kommun ska kunna skapa samhällsnytta. Detta kräver fokus på både personalförsörjning och 
kompetensutveckling, två strategiskt viktiga delar inom organisationen, i syfte att ge stöd åt 
verksamheternas arbete för dess måluppfyllnad. 

För att bli en än mer attraktivare arbetsgivare behöver Lysekils kommun utveckla 
karriärmodeller, kompetensutvecklingsinsatser, förmåner, utveckla hälsa- och 
arbetsmiljöinsatser, introduktionspaket och storytelling i syfte att lyfta goda ambassadörer i 
kommunen, som speglar kulturen och stoltheten hos arbetsgivaren. 

På grund av pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster kommer det att 
uppstå stora rekryteringsbehov i kommunens verksamheter, främst inom de stora 
yrkesgrupperna såsom vård, skola och omsorg men även inom samhällsbyggnadssektorn. 
Konkurrensen om rätt kompetens kommer hårdna ytterligare mellan offentliga och privata 
arbetsgivare. Unga talanger attraheras än mer av stora privata arbetsgivare och det förutspås 
bli brist på chefer. Nya generationer av medarbetare prioriterar en balans mellan arbete och 
fritid och ställer helt nya krav på meningsfulla uppdrag, utveckling, frihet, flexibilitet samt 
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ledarskap. De vill utvecklas på arbetet och förväntar sig konstruktiv och snabb feedback. För 
att möta denna verklighet är det av största vikt att fortsätta arbetet med en tillitsbaserad 
styrning och att utveckla chefs- och ledarskapet utifrån kommunens etablerade plattformar. 

Svårrekryterade grupper behöver bemötas på nya sätt av kommunen som arbetsgivare, till 
exempel genom att satsa på internutbildningar eller att erbjuda anställning som en säkerhet 
vid utbildning. Vidare behöver kommunen välkomna det livslånga lärandet som en naturlig 
del av arbetslivet. En utökad samverkan med hela utbildningsväsendet, såväl 
yrkesutbildningar som universitet och högskolor, kommer att behövas för att klara 
kompetensförsörjningen. En rekryteringsväg in i kommunen som kan utvecklas är 
samverkan med högskolan i arbetsintegrerat lärande genom studentmedarbetare och 
praktikanter. 

Det är av stor vikt att säkerställa en fullgod nulägesanalys om kommunens 
kompetensförsörjningsbehov i närtid och på längre sikt och utifrån denna planera och agera i 
strategisk kompetensförsörjning. Även anta en god omvärldsanalys och ständigt inkludera 
detta som en faktor i arbetet. 

8.4 Hälsa och arbetsmiljö 

Målet för arbetsmiljöarbetet i Lysekils kommun är att vara en attraktiv arbetsgivare där god 
arbetsmiljö säkerställer möjligheter för verksamhetsutveckling och ett hållbart arbetsliv. 
Utifrån kommunens styrmodell ska varje chef tillsammans med medarbetarna planera, följa 
upp arbetsmiljöarbetet och utveckla verksamheten, så att god arbetsmiljö uppnås. 

Genom ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete på alla nivåer skapas 
förutsättningar för en låg och stabil sjukfrånvaro samt arbetsplatser där människor har god 
hälsa och presterar väl. Organisationen blir rustad för att klara framtida utmaningar och 
påfrestningar på ett bra sätt och verksamhetens mål nås med god kvalitet. 

Utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv är arbetsmiljön en viktig faktor för att kunna 
rekrytera och behålla medarbetare som ska kunna och vilja arbeta ett helt arbetsliv som 
bidrar till utveckling och välbefinnande. Med anledning av framtida rekryteringsbehov 
kommer konkurrenskraft kring möjligheter till flexibilitet, balans mellan arbete och fritid och 
möjlighet till utveckling värderas högt. För att åstadkomma detta krävs ett aktivt arbete med 
arbetsmiljön på varje arbetsplats. Lysekils kommun behöver arbeta aktivt med 
arbetsmiljöarbetet och likabehandling utifrån ett hållbart arbetsliv genom att skapa 
förutsättningar för människor att utvecklas och stanna kvar på arbetsplatsen så länge som 
möjligt där också kompetens hos seniora medarbetare tas tillvara. 

Arbetsmiljöarbetet ska inte bara skydda medarbetare från skador och sjukdomar utan ska 
också vara ett hälsofrämjande arbete där arbetsmiljön bidrar till god hälsa som ökar 
individers motivation och glädje i arbetet. Lysekils kommuns riktlinjer och rutiner för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet är grunden till en god arbetsmiljö och handlar om att arbetet 
med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten. Ett gott 
arbetsmiljöarbete handlar både om att begränsa riskerna och att utveckla de positiva 
faktorerna. Det handlar om att undersöka, åtgärda och följa upp verksamheten för att 
förebygga olycksfall och ohälsa, men också för att skapa en god arbetsmiljö. 

Arbetsmiljöarbetet omfattar alla aspekter av arbetsmiljön – den fysiska, organisatoriska och 
sociala, digitala och likabehandling samt ska ske på alla nivåer i organisationen. Arbetet ska 
ske i samverkan där medarbetaren medverkar och deltar tillsammans med chef och 
skyddsombud i de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Samverkan 
utgör en förutsättning för ett effektivt arbetsmiljöarbete. Det krävs att chefer, skyddsombud 
och medarbetare får rätta förutsättningar för att bidra till att skapa en god arbetsmiljö. 

Utbildning och stöd är en viktig del i att säkra chefers kompetens inom hela 
arbetsmiljöområdet. Samtliga chefer och skyddsombud genomgår en grundläggande 
arbetsmiljöutbildning och det erbjuds flera fördjupningsutbildningar under hela 
verksamhetsåret. Cheferna får individuellt stöd genom personaluppföljningar tillsammans 
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med HR där det systematiska arbetsmiljöarbetet samt rehabiliteringsarbetet genomlyses. 

Kommunstyrelsen i Lysekils kommun har arbetsmiljöansvar och enligt delegationsordning så 
fördelas arbetsmiljöuppgifter till respektive chef. För att kunna utöva kommunstyrelsens 
tillsyns-, övervaknings- och uppföljningsplikt behöver Lysekils kommun utveckla och stärka 
den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet genom en kvalitativ och bra 
analys av arbetet där utvecklingsområden identifieras och mål formuleras på respektive 
organisationsnivå som sedan följs upp kvalitativt och kvantitativt. Arbetet med arbetsmiljö 
och hälsa ska vara en del av verksamheten och följa kommunens styrmodell. 

9 Ekonomiska förutsättningar 

9.1 Skattekraft 

Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. 
Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång. 

Tkr per invånare 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Lysekil 188,3 191,9 200,1 207,8 215,2 215,5 

V Götaland 190,9 199,0 206,7 214,2 220,5 224,4 

Riket 194,2 201,9 208,8 215,5 221,1 225,2 

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 
de avser, men är preliminära fram tills taxeringen är slutgranskad i december påföljande år. 

Budget 2022 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 8 721 kr per invånare 2022. 

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 kommuns del innebär det ett bidrag på 
922 kr per invånare 2022. 
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9.4 Skattesats 

Prognosen bygger på oförändrad skattesats 22,46 kr. 

Tabellen nedan beskriver aktuell skatteprognos med uppgifter från SKR:s cirkulär 21:20 som 
presenterades i april 2021. 

Invånarantalet som ligger till grund för prognosen är enligt tabell nedan. Exempelvis är 
invånarantalet 1 november 2020 grund för skatteberäkningar år 2021. Prognosen är ytterst 
försiktig och framtagen av SCB utan antaganden om byggnation. 

År 2021 2022 2023 2024 

Antal invånare 1/11 året innan 14 406 14 383 14 400 14 417 

  

9.4.1 Prognos skatter, generella statsbidrag SKR 

Prognos år (belopp i mnkr) 2021 2022 2023 2024 

Skatteintäkter 734,4 765,6 776,4 795,2 

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 116,5 125,4 139,4 145,3 

Kostnadsutjämning 12,3 13,3 13,3 13,3 

Regleringsbidrag/ -avgift 42,8 33,4 22,9 19,5 

LSS-utjämning 24,2 27,9 28,0 28,0 

Slutavräkning 2020/2021 12,1    

Fastighetsavgift 47,3 48,8 48,8 48,8 

Summa intäkter inkl. avräkning och fastighetsavgift 989,6 1 014,4 1 028,8 1 050,1 

Samtliga år avser prognos enligt SKR:s cirkulär 21:20. 

Enligt den senaste prognosen från SKR, som kom i april, kommer Lysekils kommun att 
erhålla skatteintäkter för 2022 med 1 014,4 mnkr. 

  

  

9.5 Finansiell analys i jämförelse 

 

  

Kommentar 

Profiler ovan är från en rapport som tas fram av KFi (Kommunforskning i väst) och 
rapporten för 2020 kommer under hösten 2021. Profilen för kommunen jämförs med 
kommunerna i Västra Götaland och Hallands län och gäller 2017-2019. Nedan är ett utdrag 
ur rapporten. 

"Lysekil har ett stabilt ansträngt finansiellt läge, trots ett lågt resultat och en något låg 
skattefinansieringsgrad av investeringarna under perioden. Detta har lett till ett försvagat 
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finansiellt handlingsutrymme. Därför är det viktigt att denna trend bryts och att 
resultatnivån de närmaste åren förbättras till minst 2% i förhållande till verksamhetens 
kostnader för att möta förväntade investeringar och framtida utmaningar. 

Det är av största vikt att Lysekil, om det är möjligt, inte försvagar sitt finansiella utrymme, 
eftersom de närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför 
utmaningar som fortsatt ökade investeringar och ökade behov hänförliga till 
befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att 
öka betydligt snabbare än tidigare. Vi vet också att Coronakrisen kommer att påverka 
framtiden i form av minskade skatteintäkter och ökade kostnader för t ex försörjningsstöd. 

Med största säkerhet kommer inte skatteunderlagets tillväxt att räcka för att möta 
uppräknade faktorer. En viktig del för att minimera skattehöjningar och/eller minimera 
besparingar är att effektivisera verksamheten genom att göra goda analyser som visar på 
olika effektiveringsmöjligheter." 

En rapport för perioden 2018-2020 kommer under höst 2021. 

10 Ekonomi 

10.1 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 

God ekonomisk hushållning ska presenteras i budgeten och består av två perspektiv, vilka 
presenteras nedan. En bedömning av god ekonomisk hushållning ska ske i samband med 
uppföljningsrapport 3 och årsbokslutet. 

Finansiellt perspektiv 

Enligt riktlinjerna ska de finansiella målen mätas över en 10-årsperiod. Dessa påverkas bland 
annat av vilket inriktningsbeslut som fattas kring resultat och investeringsvolym. 

Finansiella perspektivet ska enligt riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv formuleras med nyckeltalen som mål i budgeten. Nedan redovisas 
nyckeltal enligt budgetförslaget. Målvärde ska fastställas i kommunfullmäktige i samband 
med budgetbeslutet och kan avvika i förhållande till riktlinjernas målsättning. 

•Soliditeten i kommunkoncernen ska förbättras 

•Resultatmålet fastställs till 1,2 % för år 2022. 

•Investeringar ska finansieras med egna medel, 100 % självfinansieringsgrad, över en 10- 
årsperiod. 

•Exploateringsverksamheten ska bedrivas så att inkomster och utgifter över en rullande 

tioårsperiod är i balans. 

Finansiella nyckeltal för kommunen 

Finansiella nyckeltal % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser 

-20,1 -15,6 -11,3 -7,1 -3,6 3,7 5,2 8,7 12,6 16,3 

Resultatets andel av 
skatteintäkterna 

4,6 2,2 0,9 2,2 1,5 4,9 1,0 1,2 2,0 2,0 

Självfinansieringsgrad 
investeringar 

195 232 89 93 82 156 99 59 102 102 

Sammanställningen ovan bygger på resultatmål och investeringsvolym enligt kommunens 
riktlinjer i avvaktan på beslut om resultatmål och investeringsvolym. 

Finansiella nyckeltal för kommunkoncernen 

Finansiella nyckeltal % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Soliditet inkl -1,0 2,6 4,9 6,3 7,9 11,5 13,3 15,8 18,4 20,9 
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Finansiella nyckeltal % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

pensionsförpliktelser 

Finansiellt nyckeltalet för exploateringsverksamheten 

Exploateringsverksamheten presenteras i ett eget avsnitt med redovisning per projekt. 

Kassaflöden 
Total 
kalkyl 

Tidigare 
nedlagt 

Prognos 
21 

BU22 Plan23 Plan24 Plan25 Plan26 

Inkomster 154 600 0 0 18 000 17 300 34 300 45 000 40 000 

Utgifter 
-120 
383 

-15 398 -20 892 
-12 
793 

-26 500 -24 400 -20 400 0 

Netto 34 217 -15 398 -20 892 5 207 -9 200 9 900 24 600 40 000 

Verksamhetsperspektiv 

För att beskriva God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv har kommunen 
valt att fokusera på några utvecklingsmål. 

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. 

· I Lysekils kommun ska både bofasta och besökare erbjudas god livskvalitet och 
högkvalitativa upplevelser året runt. 

· Antalet bostäder i Lysekil ska öka. 

Kvalitetsfaktorer som beskriver kommunens grunduppdrag ska ha en positiv utveckling eller 
viss utveckling där verksamheten når en acceptabel nivå. 

  

10.2 Budget och plan för kommunen 2022-2024 

Resultatbudget mnkr 
Bokslut 
2020 

Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Verksamhetens intäkter 240,9 195,0 199,0 203,0 209 

Verksamhetens kostnader -1 135,4 -1 144,5 -1 176,3 -1 195,4 -1 229,2 

Avskrivningar -29,5 -29,5 -29,5 -29,5 -29,5 

Verksamhetens nettokostnader -924,0 -979,0 -1 006,8 -1 021,9 -1 049,7 

Skatteintäkter 735,0 730,4 765,6 776,4 795,2 

Generella statsbidrag och utjämning 230,5 252,5 248,8 252,4 254,9 

Verksamhetens resultat 41,5 3,9 7,6 6,9 0,4 

Finansiella intäkter 7,5 7,3 6,8 6,8 6,8 

Finansiella kostnader -1,5 -1,4 -2,2 -2,2 -2,2 

Resultat efter finansiella poster 47,5 9,8 12,2 11,5 5,0 

Extraordinära poster 0,0     

Årets resultat 47,5 9,8 12,2 11,5 5,0 

Resultatets andel av skatteintäkter 4,9 % 1,0 % 1,2 % 1,1 % 0,5 % 

Krav på effektiviseringar för 2%    9,1 16,0 

Utgångsläge för budget 2022 är budget 2021 och förutsätter en budget i balans per 31 
december 2021. 

Löner har räknats upp med 3 % och externa kostnader med 2,1 % enligt prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). 
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För åren 2023-2024 har den totala nettokostnaden räknats upp med PKV som är 2,0 % 
respektive 2,8%. Med denna uppräkning kommer resultatet 2023 och 2024 vara lägre än 2 
procent och kräva åtgärder motsvarande 9,1 mnkr år 2023 och 16,0 mnkr år 2024. Då skulle 
resultatet vara 20,6 mnkr 2022 och 21,0 mnkr 2023. 

Resultatutjämningsreserv (RUR) mnkr 
Bokslut 

2020 
Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

Årets resultat enligt resultaträkningen 47,5 9,8 12,2 20,6 21,0 

Samtliga realisationsvinster -5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

42,1 9,8 12,2 20,6 21,0 

Tidigare avsatt till RUR 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Årets avsättning till RUR 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ianspråktagande av RUR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets balanskravsresultat 32,1 9,8 12,2 20,6 21,0 

Summa RUR 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

I årsredovisningen 2020 gjordes en avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) med 10,0 
mnkr. 

Förutsättningar för ianspråktagande av RUR finns reglerade i kommunens riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv. 

I kommunallagen finns bestämmelser om Resultatutjämningsreserv. Syftet är att ge 
kommuner möjlighet att under vissa angivna förutsättningar reservera medel för att kunna 
täcka underskott vid ett senare tillfälle. Syftet är vidare att kunna bygga upp en reserv under 
goda tider för att senare, under vissa omständigheter, kunna utnyttja RUR vid 
konjunktursvängningar. 

10.3 Driftbudget 

Driftbudget mnkr Budget 2022 

Kommunstyrelsen -74,6 

Miljönämnden -2,5 

Samhällsbyggnadsnämnden -48,9 

Utbildningsnämnden, utbildningsförvaltningen -363,9 

Utbildningsnämnden, arbetslivsförvaltningen -52,3 

Socialnämnden -407,7 

Summa nämndverksamhet -949,9 

Budgetregleringspost* -42,3 

Pensionskostnader -66,5 

Personalomkostnader 48,0 

Reavinst och exploateringsverksamhet 0 

Kapitalkostnad** 8,0 

Övrigt kommungemensamt -4,1 

Summa kommungemensamt -56,9 

Summa verksamhet -1 006,8 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 1 014,4 

Finansiella intäkter 6,8 

Finansiella kostnader -2,2 

Summa finansiering 1 019,0 

Summa efter finansiering 12,2 

Total 12,2 

* Se avsnitt 10.3.1 
** Förvaltningarnas kapitalkostnad (intern ränta) 

Budgettillskott 4,0 mnkr till nämnderna till följd av uppdrag. 
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10.3.1 Specifikation budgetregleringspost 

Mnkr 2022 

Kompensation aktivering vissa anläggningstillgångar 2,4 

Prisindex 4,4 

Kompensation lönerevision 2021 15,0 

Kompensation lönerevision 2022 20,5 

Summa budgetregleringspost 42,3 

Budgetregleringsposten består av kompensation för löneavtal, prisindex och kompensation 
för aktiveringar av vissa anläggningstillgångar. 

10.4 Balansräkning och kassaflöde 

Balansbudget mnkr Bokslut 2020 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

     

Tillgångar     

Summa anläggningstillgångar 558,6 644,3 664,9 685,9 

Summa omsättningstillgångar 234,2 170,0 171,0 172,0 

Summa tillgångar 792,8 814,3 835,9 857,9 

     

Eget kapital, avsättningar och skulder     

Summa eget kapital 420,2 439,7 460,3 481,3 

Summa avsättningar och skulder 372,6 374,6 375,6 376,6 

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 

792,8 814,3 835,9 857,9 

     

Soliditet exkl pensionsåtaganden 53,5 % 54,0 % 55,1 % 56,1 % 

Pensionsåtaganden 390,8 368,9 355,1 341,8 

Soliditet inkl pensionsåtaganden 3,7 % 8,7 % 12,6 % 16,3 % 

     

 

Finansieringsbudget mnkr Bokslut 2020 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Summa medel från verksamheten 94,1 42,7 51,1 51,5 

Investeringsverksamheten     

Förvärv av anläggningstillgångar -45,6 -76,8 -50,1 -50,5 

Finansieringsverksamheten     

Nyupptagna lån 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets kassaflöde 48,8 -34,1 1,0 1,0 

10.5 Prioriteringar för budget 2022 

Budgetram mnkr 2 022 

Verksamhetens nettokostnad, budget 2021 -949,6 

Avskrivningar -29,5 

Uppräkning pris- och löneindex -23,3 

Volymökning äldre SON 0 

Volymökning UBN 0 

Valnämnden, valår -0,4 

Uppdrag UBN-ALF, utöka insatser för fler i arbete och utveckla återbruksverksamheten -2,0 

Uppdrag SBN, utreda anläggningarna i Gullmarsskoleområdet -1,0 

Uppdrag UBN-UBF, etablera kulturskola -1,0 

Summa nettokostnader -1 006,8 
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Skatteintäkter inkl. fastighetsavgift 1 014,4 

Finansnetto 4,6 

Summa intäkter 1 019,0 

  

Resultat 12,2 

Utgångspunkt för budget 2022 är gällande budget 2021 totalt 949,6 mnkr.  

Nämndernas ramar kommer att justeras 2021 till följd av löneavtal 2021, som i dagsläget inte 
är klart samt kompensation för kapitaltjänstkostnader i samband med aktivering av 
investeringar. 

Prognosen för skatteintäkter utgår från cirkulär 21:20 per april. 

Nämnderna tilldelas totalt 4,0 mnkr 2022 för riktade uppdrag: 

 Utbildningsnämnden - Arbetslivsförvaltningen tillförs 2,0 mnkr för att utöka 
insatserna för att få fler i arbete och för att utveckla återbruksverksamheten i Lysekils 
kommun. 

 Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 1,0 mnkr för att utreda anläggningarna i 
Gullmarsskoleområdet utifrån det uppdrag utbildningsnämnden beslutar. 

 Utbildningsnämnden - Utbildningsförvaltningen tillförs 1,0 mnkr för att under 2022 
etablera en kulturskola. 

Prioriteringar ovan innebär att resultatet blir 12,2 mnkr och det är 1,2 procent av 
skatteintäkter och generella bidrag vilket innebär att det finansiella resultatmålet inte 
kommer uppnås. 

10.6 Internränta anläggningstillgångar 

Nuvarande ränta på 1,75 procent för 2021 ändras till 1,00 procent för 2022. Räntenivån 
speglar kommunens beräknade genomsnittliga ränta för sina lån. 

Ramarna ovan är baserade på den nuvarande räntesatsen och kommer att justeras senare. 

10.7 Borgensavgift och borgensåtagande 

Borgensavgift och borgensåtagande 

En modell för beräkning av borgensavgifter finns och är beslutad av kommunfullmäktige. 
Modellen innebär att borgensavgiften numera är differentierad. 

I samtliga fall rör det sig om proprieborgen, dvs kommunen går i borgen såsom för egen 
skuld. 

I tabellen nedan listas kommunens tidigare beviljade borgensåtaganden respektive 
föreslagna borgensramar för år 2022. 

Borgensåtagande Tidigare av KF beviljade ramar (kr) Förslag beviljade ramar 2022 (kr) 

Helägda kommunala bolag   

Lysekils Stadshus AB 110 660 000 110 660 000 

LEVA i Lysekil AB 65 000 000 65 000 000 

LEVA Vatten AB 260 125 000 260 125 000 

Lysekils Hamn AB 25 200 000 25 200 000 

Lysekilsbostäder AB 472 575 000 472 575 000 

Havets Hus AB 35 000 000 35 000 000 

Helägda kommunala bolag totalt 968 560 000 968 560 000 

   

Övriga åtagande   

Rambo AB 23 300 000 23 300 000 
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Borgensåtagande Tidigare av KF beviljade ramar (kr) Förslag beviljade ramar 2022 (kr) 

KHF Lysekils omsorgsbostäder 347 600 000 347 600 000 

Skaftö folketshusförening Ek för 1 766 391 1 766 391 

Föreningen folkets hus i Lysekil upa 1 688 346 1 688 346 

Skaftö golfklubb 800 000 800 000 

Kommunalt förlustansvar Brf 2 345 000 2 345 000 

Kommunalt förlustansvar egna hem 0 0 

Fyrstads flygplats 100 000 100 000 

Övriga åtagande totalt 377 599 737 377 599 737 

   

Åtagande totalt 1 346 159 737 1 346 159 737 

I tabellen nedan framgår borgensavgifter för respektive bolag: 

Borgensavgifter 2022 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 0,42 

  

För de borgensåtagande kommunen har och som inte redovisas i tabellen ovan utgår ingen 
borgensavgift. 

10.8 Ram per nämnd och styrelse 2022 

Nettokostnadsramar i mnkr Budget 2022 

Kommunstyrelsen -74,6 

Samhällsbyggnadsförvaltningen -48,9 

Utbildningsnämnden - utbildningsförvaltningen -363,9 

Utbildningsnämnden - arbetslivsförvaltningen -52,3 

Socialnämnden -407,7 

Miljönämnden -2,5 

Kommungemensamt -56,9 

Summa nettokostnad 1 006,8 

Skatteintäkter och finansnetto 1 019,0 

Resultat 12,2 

Nämnderna kommer att kompenseras för löneökningar, prisindex och kapitaltjänstkostnader vilket inte är med i ramarna 
ovan. För perioden 2023 och 2024 gäller budget 2022 med uppräkningar enligt ovan. 

Budgetbelopp ovan kommer att justeras efterhand som löneavtal etc. blir klara. 

Budgettillskott med hänsyn till volymberäkning som bygger på invånarantal i olika 
ålderskategorier pausades till budget 2021 då kommunen saknade en aktuell 
befolkningsprognos samt att invånarantalet sjönk kraftigt. En utredning angående en ny 
modell startade. Med nuvarande modell och invånarantal skulle utbildningsnämnden fått en 
minskad ram till 2021 och dessutom återställa ett stort underskott. En ny modell håller på att 
arbetas fram och förhoppningsvis kan förvaltningen presentera ett förslag till budget 2023. 

Nämnderna har tillförts totalt 4,0 mnkr för riktade uppdrag, se detaljer i avsnitt 5 och 10.5. 
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10.9 Lokalförsörjningsplan 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska en lokalförsörjningsplan för fem år 
fastställas i samband med budgeten. Arbetet med lokalförsörjning samordnas av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och är organiserat i en lokalförsörjningsgrupp bestående av 
förvaltningschefer, teknisk chef och fastighetschef. Gruppen träffas löpande för att diskutera 
kommunens gemensamma lokalförsörjning på kort och lång sikt. Respektive nämnd beslutar 
om nämndens behov och detta skapar underlag för lokalförsörjningsplan. 

Projekt i Lokalförsörjningsplanen prioriteras och ingår då i investeringsbudgeten. 

Övriga projekt redovisas som behov och information, lokalförsörjningsplanen ska uppdateras 
och fastställas vid det årliga budgetbeslutet. 

Lokalförsörjningsplanen redovisas i bilaga 1. 

10.10 Investeringsramar 

Ramen för investeringar är uppdelad i olika typer av investeringar är uppdelat enligt nedan. 

 Reinvesteringar 29,5 mnkr 

 Nyinvesteringar och omdisponering/överflyttning från 2021 45,8 mnkr 

 Taxefinansierad verksamhet 5,0 mnkr 

 Exploateringsutgifter 12,8 mnkr 

I bilaga 2 redovisa underlag för investeringsbeslut 2022. 

I bilaga 3 redovisas behov av investeringar sammanställt av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Enligt riktlinjer för ekonomistyrning ska kommunstyrelsen senast i november fatta beslut om 
nyinvesteringar, då ska även en kalkyl per projekt presenteras. Nyinvesteringar överstigande 
100 prisbasbelopp beslutas av kommunfullmäktige. 

Dessutom tillkommer eventuellt behov av investeringsutrymme motsvarande 1,5 mnkr för ett 
nytt personalsystem, vilket kommer att vara gemensamt för Sotenäs, Munkedal och Lysekil 
och hanteras av Löneenheten i Munkedal. Behov av investering får inrymmas inom ramen för 
nyinvesteringar. Det pågår en utredning kring lakvatten från Sivik och det finns olika 
alternativa lösningar och beroende på utredning, tidplan och beslut kan eventuellt utgifter 
mellan 3,5-6,5 mnkr påverka 2022. Kommunen får avvakta utredning och beslut får fattas 
när den blir klar. 

Investeringsvolymer som överskrider utrymmet enligt riktlinjerna för ekonomistyrning och 
kommer att påverka med ökade kapitaltjänstkostnader, därför är det viktigt att det finns en 
realistisk tidplan för de olika projekten. Projekt behöver tidsättas med hänsyn till rimligt 
investeringsutrymme. Vid en nyinvestering om 100 mnkr med en avskrivningstid på 30 år 
och 1 % ränta ökar kapitaltjänstkostnaderna med drygt 4 mnkr, vilket påverkar 
budgetutrymmet för annan verksamhet. 

Kapitaltjänstkostnader för investeringar inom den taxefinansierade finansieras via taxor. 

Exploateringsredovisningen ska bedrivas så att utgifter och inkomster över en rullande 
tioårsperiod är i balans, se eget avsnitt. 

Reinvesteringar att fördela (tkr) 29 500 

Samhällsbyggnadsnämnden 25 500 

Kommunstyrelsen 900 

Utbildningsnämnden/utbildningsförvaltningen 1 900 

Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen 200 

Socialnämnden 1 000 

Summa Reinvesteringar 29 500 

Nyinvesteringar att besluta av kommunstyrelsen 45 800 

Småbåtsverksamheten  
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Reinvesteringar att fördela (tkr) 29 500 

Bryggor och pontoner 5 000 

Exploateringsverksamhet  

Försäljningsinkomster 18 000 

Investeringsutgifter -12 793 

Kommunen har under lång tid haft ett eftersatt underhåll när det gäller kommunens 
fastigheter, kajer och bryggor, varför det är viktigt att upprätthålla reinvesteringsvolymen. 

Beslut om nyinvesteringar ska enligt vårt regelverk fattas av kommunstyrelsen senast i 
november 2021. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med andra förvaltningar tagit fram behovet 
av investeringar i befintliga lokaler och behov av nya verksamhetslokaler. 

  

Investeringsutgifter (tkr) Bu21 Bu 22 Plan 23 Plan 24 Plan 25 Plan 26 

Samhällsbyggnadsnämnden 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 

Kommunstyrelsen 900 900 900 900 900 900 

Utbildningsnämnden/utbildningsförvaltning
en 

1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 

Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen 200 200 200 200 200 200 

Socialnämnden 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Ram reinvesteringar 29 500 29 500 29 500 29 500 29 500 29 500 

Ram nyinvesteringar att besluta i KS 49 900 45 800 20 600 21 000 20 500 20 500 

Småbåtsverksamheten 5 000 5 000 5 000 3 000 3 000 3 000 

Exploateringsverksamhet utgifter 15 313 12 793 26 500 24 400 20 400 0 

  

10.11 Exploatering 

Exploateringsverksamheten ska balansera sina utgifter och inkomster över en tioårsperiod. 
Projekten befinner sig i planeringsstadiet, kalkyler kan därför komma att ändras. När 
planering är klar, avrapporteras projekten innan nästa fas. Nedan följer en beskrivning över 
aktiva projekt: 

  

Kassaflöden tkr 
Total 
kalkyl 

Tidigare 
nedlagt 

Prognos21 
Budget2

2 
Plan23 Plan24 Plan25 Plan26 

Inkomster 154 600 0 0 18 000 17 300 34 300 45 000 40 000 

Tronebacken 80 000 0 0 0 5 000 30 000 25 000 20 000 

Spjösvik 28 000 0 0 12 000 12 000 4 000 0 0 

Grönskult 5 400 0 0 5 400 0 0 0 0 

Torvemyr 2 40 000 0 0 0 0 0 20 000 20 000 

Tuntorp 1 200 0 0 600 300 300 0 0 

Utgifter -120 383 -15 398 -20 892 -12 793 -26 500 -24 400 -20 400 0 

Tronebacken -57 797 -11 897 -100 -5 200 -26 200 -14 200 -200 0 

Spjösvik -22 000 -1 460 -13 992 -6 348 -100 -100 0 0 

Grönskult -8 800 -1 900 -6 700 -200 0 0 0 0 

Torvemyr 2 -30 941 -141 0 -300 -200 -10 100 -20 200 0 

Tuntorp -845 0 -100 -745 0 0 0 0 

Netto 34 217 -15 398 -20 892 5 207 -9 200 9 900 24 600 40 000 
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Detaljplanen på Tronebacken är överklagad. Intäkterna från tomtförsäljningar kan dra ut på 
tiden. Kalkyl för Torvemyr 2 med 50 tomter för småhus är uppdaterad. Planeringen tar 
längre tid än tidigare angivet varför tidplanerna är något justerade. 

Tronebacken tkr 
Total 
kalkyl 

Tidigare 
nedlagt 

Prognos2
1 

Budget2
2 

Plan23 Plan24 Plan25 Plan26 

Inkomster 80 000 0 0 0 5 000 30 000 25 000 20 000 

Utgifter -56 061 -11 061 0 -5 000 -26 000 -14 000 0 0 

Driftbudget kostnader -1 736 -836 -100 -200 -200 -200 -200 0 

Netto 22 203 -11 897 -100 -5 200 -21 200 15 800 24 800 20 000 

Planerade av cirka 70-100 bostäder. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplanen 
är överklagad och processen kan dra ut till 2022. Prognostiserad byggstart under 2022. 

Spjösvik tkr 
Total 
kalkyl 

Tidigare 
nedlagt 

Prognos2
1 

Budget2
2 

Plan23 Plan24 Plan25 Plan26 

Inkomster 28 000 0 0 12 000 12 000 4 000 0 0 

Utgifter -21 266 -1 126 -13 892 -6 248 0 0 0 0 

Driftbudget kostnader -734 -334 -100 -100 -100 -100 0 0 

Netto 6 000 -1 460 -13 992 5 652 11 900 3 900 0 0 

Planerade av cirka 35 bostäder. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Byggnation 
påbörjades vid årsskiftet 2021. Möjlig försäljningsstart av tomter för etapp 1 är sen höst 2021. 

Grönskult tkr 
Total 
kalkyl 

Tidigare 
nedlagt 

Prognos2
1 

Budget2
2 

Plan23 Plan24 Plan25 Plan26 

Inkomster 5 400 0 0 5 400 0 0 0 0 

Utgifter -6 750 -350 -6 400 0 0 0 0 0 

Driftbudget kostnader -2 050 -1 550 -300 -200 0 0 0 0 

Netto -3 400 -1 900 -6 700 5 200 0 0 0 0 

Intresse från lokala företagare att exploatera detaljplanelagt industriområde. Ursprunglig 
kalkyl hade ett driftnetto på -5 400 tkr. 

Torvemyr 2 tkr 
Total 
kalkyl 

Tidigare 
nedlagt 

Prognos2
1 

Budget2
2 

Plan23 Plan24 Plan25 Plan26 

Inkomster 40 000 0 0 0 0 0 20 000 20 000 

Utgifter -30 093 -93 0 0 0 -10 000 -20 000 0 

Driftbudget kostnader -848 -48 0 -300 -200 -100 -200 0 

Netto 9 059 -141 0 -300 -200 -10 100 -200 20 000 

Planerade av cirka 50 bostäder. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplan är klar 
och har vunnit laga kraft 2021. Förstudie skulle kunna startas upp och projektet skulle kunna 
prioriteras gå igång före Tronebacken. Kalkylen är en grov uppskattning innan förstudien är 
påbörjad. 

Tuntorp tkr 
Total 
kalkyl 

Tidigare 
nedlagt 

Prognos2
1 

Budget2
2 

Plan23 Plan24 Plan25 Plan26 

Inkomster 1 200 0 0 600 300 300 0 0 

Utgifter -430 0 0 -430 0 0 0 0 

Driftbudget kostnader -415 0 -100 -315 0 0 0 0 

Netto 355 0 -100 -145 300 300 0 0 

Avser detaljplan från 1989 för industrimark som har fått nya intressenter. Projektet innebär 
anläggning av en kort kommunal gata och breddning av Trafikverkets infartsväg. Totalt är 
det 35 000 kvm som kan nyttjas till industrimark. Projektet kommer inte påverka 
översiktsplanens, ÖP06, vägreservat i området. 



>>

Lysekils kommuns 
Lokalförsörjningsplan 2022-2026

Strategi 
Program 
Plan 
Policy 
Riktlinjer 
Regler



Sida 2 av 12 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
 

Datum: 2021-06-23, § 72 

För revidering ansvarar: Samhällsbyggnadsförvaltningen 

För ev. uppföljning och 
tidplan för denna ansvarar: Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och förvaltningar 

Dokumentet gäller till och med: 2024-06-30 

Dokumentansvarig: Teknisk chef 

Dnr: SBN 2021-000057, LKS 2021-000145 
 
 
 



Sida 3 av 12 

 

 

Lokalförsörjningsplan 2022–2026 
 
 
Innehåll 
1. Inledning och syfte ............................................................................................................................... 4 

1.2 Styrande dokument ............................................................................................................................ 4 

1.3 Grundläggande principer ................................................................................................................... 4 

1.4 Avgränsningar .................................................................................................................................... 4 

2. Lokalbehov kommunala förvaltningar ..................................................................................................... 5 

2.1 Utbildningsförvaltningen ................................................................................................................... 5 

2.1.1 Förskolor ..................................................................................................................................... 5 

2.1.2 Skolor .......................................................................................................................................... 5 

2.1.3 Fritid ............................................................................................................................................ 6 

2.1.4 Kultur ........................................................................................................................................... 7 

2.2 Socialförvaltningen............................................................................................................................. 7 

2.2.1 Särskilt boende ............................................................................................................................ 7 

2.2.2 LSS och Socialpsykiatri ................................................................................................................. 8 

2.2.3 Övrigt Socialförvaltningen ........................................................................................................... 9 

2.3 Arbetslivsförvaltningen ...................................................................................................................... 9 

2.4 Samhällsbyggnadsförvaltningen ...................................................................................................... 10 

2.5 Kommunstyrelseförvaltningen ......................................................................................................... 10 

3. Behov av fastighetsunderhåll ................................................................................................................. 11 

4. Fortsatt arbete inför plan 2022 .............................................................................................................. 11 

5. Bilagor .................................................................................................................................................... 11 
 



Sida 4 av 12 

1. Inledning och syfte
Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska en lokalförsörjningsplan för fem år presenteras i 
samband med budgeten. Arbetet med lokalförsörjning samordnas av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och är organiserad i en lokalförsörjningsgrupp bestående av 
förvaltningscheferna, teknisk chef och fastighetschef. Gruppen träffas löpande för att diskutera 
kommunens gemensamma lokalförsörjning på kort och lång sikt. Gruppens arbete mynnar ut i en 
lokalförsörjningsplan som redovisar förvaltningarnas verkliga lokalbehov de kommande fem åren 
men planen och arbetet blickar längre fram än så. Behoven inarbetas sedan i investeringsprocessen 
och synkroniseras med underhållsplaner. 

I nästkommande rubriker följer förvaltningarnas behov av lokaler de kommande fem åren. 
Observera att angivna belopp är ungefärliga och kräver detaljprojektering för att kunna bli mer 
exakta. 

1.2 Styrande dokument 
Följande dokument är vägledande för Lokalförsörjningsplan 2022–2026: 

• Lokalbehovsplan 2021 Socialförvaltningen – Beslut SON 2021–000102 §12
• Lokalbehovsplan 2021 Utbildningsnämnden – Beslut UBN 2021–000056 §2
• Lokalförsörjning Arbetslivsförvaltningen 2020 – Beslut UBN 2020–000244 § 85
• Riktlinjer för ekonomistyrning

1.3 Grundläggande principer 
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning beskrivs följande begrepp: 

Lokalförsörjning 
Samhällsbyggnadsnämnden ska tillhandahålla lokaler för kommunens verksamheter. Om inte 
behoven i första hand kan tillgodoses med kommunens befintliga lokaler görs extern inhyrning 
alternativt om-, till- eller nybyggnation genom samhällsbyggnadsnämndens försorg. Vid nya 
externt förhyrda lokaler är samhällsbyggnadsnämnden förstahandshyresgäst. Utifrån 
nämndernas lokalbehov sammanställer samhällsbyggnadsnämnden en 5-årig 
lokalförsörjningsplan. Planen uppdateras årligen och fastställs i kommunfullmäktige i 
budgetbeslutet. 

Underhåll och reinvesteringar 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för underhållet inom avskrivningstiden. Om en byggnad 
ska fortsätta att användas efter avskrivningstidens slut bör en återinvestering ske. 
Samhällsbyggnadsnämnden ska ta fram planer för reinvesteringar utifrån den 5-åriga 
lokalförsörjningsplanen. 

Verksamhetsanpassning 
Nyinvesteringar samt ombyggnationer och standardhöjande åtgärder utöver normalt underhåll 
belastar hyresgästerna genom hyreshöjningar. 

1.4 Avgränsningar 
Lokalförsörjningsplanen behandlar behov av investeringar i lokaler och anläggningar som är 
kopplade till förvaltningarnas verksamheter, dvs skolor, förskolor, idrottsanläggningar, 
vårdlokaler, administrativa lokaler, kulturlokaler och andra verksamhetslokaler. 

Planen tar inte upp behov av investeringar och reinvesteringar i kajer, småbåtshamnar, parker, 
gator, vägar och andra allmänna platser. 
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2. Lokalbehov kommunala förvaltningar
Nedanstående grundar sig på de lokalbehovsplaner som förvaltningarna har inkommit med och 
som är beslutade i respektive nämnd. För mer detaljer kring förvaltningarnas lokalbehov 
hänvisas till respektive lokalbehovsplan. 

2.1 Utbildningsförvaltningen 
Utbildningsförvaltningens ansvarsområden är förskola, grundskola, grundsärskola, musikskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, folkbibliotek samt kultur- och fritidsverksamhet riktad till 
allmänheten. 

Utbildningsförvaltningens lokalbehovsplan grundas på ”Befolkningsprognos 2019” framtagen 
av Statistiska Centralbyrån, SCB, från mars 2019. Ingen ny prognos har beställts av Lysekils 
kommun då osäkerheten i befolkningsutveckling bedömts svårberäknad inför 2021. 

2.1.1 Förskolor 
Lysekil har totalt tolv kommunala förskolor, två fristående förskolor samt två dagbarnvårdare 
som bedriver pedagogisk omsorg. Det finns pedagogisk omsorg på obekväma arbetstider som 
startade 2019. Vårdnadshavare garanteras förskoleplats på någon av kommunens förskolor. 
Vårdnadshavare har dessutom möjlighet att önska geografisk placering vilket förvaltningen 
försöker att tillmötesgå. 

Nuvarande bedömning visar tillräcklig kapacitet att erbjuda förskola i kommunen som helhet. 
Dock kan inte vårdnadshavares förstahandsval tillgodoses fullt ut samtidigt som kapaciteten 
inte räcker till då nya områden byggs. 

På Skaftö visar prognosen en överkapacitet av lokaler i nuvarande lokalstruktur. En förstudie 
genomförs under våren 2021 när detta dokument skrivs och fokuserar på att säkerställa 
framtida samlokalisering av för- och grundskola på Skaftö. Denna förstudie beräknas vara klar 
till halvårsskiftet 2021. 

Söktrycket på barnomsorg i Brodalen är högre än utbudet av förskoleplatser. I december 2020 
fattade utbildningsnämnden beslut om att även där inleda en förstudie för att säkerställa 
lokalbehov för förskola och grundskola i Brodalen. Denna förstudie beräknas vara klar under 
2021. 

Inför en kommande exploatering av ett nytt bostadsområde vid Tronebacken/Fiskebäck samt på 
sikt att ersätta Färgaregatans förskola finns det ett behov av ytterligare cirka 50–60 platser. 
Eftersom Östra förskolorna har högre söktryck än Västra förskolorna är det lämpligt att placera 
en ny förskola i Östra området. I den framtagna detaljplan för Norra Tronebacken som är 
beslutad men överklagad i skrivande stund ingår en placering av en förskola i planen. 

2.1.2 Skolor 
Skolorna i Lysekils har en total kapacitet som är i nivå med behoven. Dock ser förvaltningen att 
lokalerna i centrala Lysekil är något underdimensionerade. Högstadiet, årskurserna 7–9, har i 
dag en modullösning på Gullmarsskolan för att klara behovet. Även F-6-enheten på 
Gullmarsskolan är trångbodd. För att ersätta modulerna på 7–9 och samtidigt erhålla tillräcklig 
kapacitet för F-6 bör det så kallade E-huset, som i dag är rivet, ersättas med en ny byggnad för 
att bereda plats för dessa behov. Även särskolans behov av skolgård och transporter ska beaktas. 
En genomlysning av upptagningsområden mellan Gullmarsskolan och Mariedalsskolan kommer 
att genomföras 2021. 
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Skaftö skola har grundkapacitet att hantera såväl kommunal förskola som skola. En förstudie 
genomförs under våren 2021 när detta dokument skrivs och fokuserar på att säkerställa 
framtida samlokalisering av för- och grundskola på Skaftö. Denna förstudie beräknas vara klar 
till halvårsskiftet 2021. 

 
Stångenässkolan har grundkapacitet att hantera hela Stångenäsdistriktets behov enligt 
prognosen dock med kapacitetsbrist i matsalen. En förstudie ska genomföras för att säkerställa 
lokalbehov för förskola och grundskola i Brodalen. Denna förstudie beräknas vara klar under 
2021. 

 
Gullmarsgymnasiets lokaler har en hög nyttjandegrad. Samnyttjande sker med vuxenutbildning 
som är organiserad under Arbetslivsförvaltningen. Det innebär att när vuxenutbildningen ökar 
sin verksamhet blir det trångt i främst verkstadslokaler för industriutbildningar. Detta har 
förstärkts under pandemin då det varit svårt att erhålla praktikplatser. Förvaltningen 
konstaterar därmed att det råder brist på lokaler för gymnasiala industriutbildningar. 

 
2.1.3 Fritid 
Sim- och ishall 
Gullmarsborg har ett stort underhållsbehov samtidigt som det finns en efterfrågan på att 
utveckla anläggningen. Lysekils kommun behöver göra ett vägval gällande framtida anläggning 
för bad- och ishall. Det gäller såväl utformning som driftsform. 

 
Idrottshallar 
Behov finns av ytterligare en idrottshall i centrala Lysekil för att säkerställa tillgång till 
idrottsundervisning och föreningsverksamhet. 

 
Idrottsplaner 
Kommunen driver tre gräsplaner och två konstgräsplaner där föreningsverksamhet 
bedrivs. Konstgräset på Kronbergsvallen är enligt Utbildningsförvaltningen i ett sådant skick att 
den behöver bytas 2021 alternativt 2022. Innan ett investeringsbeslut tas behöver det göras en 
förstudie som presenterar befintlig anläggnings fysiska skick, hur skötsel och hur underhåll skall 
skötas. 

 
Gullmarsvallen har ett stort underhållsbehov gällande både gräsplan och banor för 
friidrott. Förvaltningen och berörda föreningar konstaterar att dränering, avjämning 
och anläggande av allvädersbanor är nödvändiga för att kunna bedriva verksamheter 
under aktuella säsonger. Även faciliteter som förråd och toaletter är underdimensionerade och 
behöver utökas. Det finns också ett behov att utveckla och förändra Lilla Gullmarsvallen så att 
den kan avlasta Gullmarsvallen i större utsträckning. En förstudie bör genomföras avseende 
Gullmarsvallen utveckling där man beaktar behovet av allvädersbanor, förbättrad gräsplan, 
renovering av läktare och det utökade behovet av faciliteter. 

 
Men anledning av att det finns behov av förändringar på såväl Kronbergsvallen och 
Gullmarsvallen och att idrottsplanerna kompletterar varandra är det lämpligt att dessa ingår i 
en gemensam förstudie som genomförs under 2021 alternativt 2022. 

 
Ansvarsfördelningar 
Utöver dessa anläggningar behöver ansvarsfördelningar göras kring ett antal friluftsområden 
där kommunen ansvarar för skötsel och underhåll. Det gäller spontanidrottsplatser, utegym, 
boulebana, vandringsleder, cykelleder och helheten för Gullmarsskogen/Fjälla. 
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2.1.4 Kultur 
Folkbibliotek finns idag i Lysekil, Brastad och Grundsund. Lokalerna i Lysekil är externt inhyrda 
och något svårarbetade. Ett behov av anpassning gällande tillgänglighet och verksamhet finns 
och kommer att genomföras under 2021, delvis på hyresvärdens bekostnad. Biblioteket i 
Grundsund är beläget i Skaftö skolas lokaler och ingår därför i förstudien som genomförs på 
Skaftö skola. 

Musikskolans verksamhet är delvis spridd med en viss koncentration till Gullmarsskolan. 
Lokalfrågan för musikskolan behöver beaktas vid Gullmarsskolans renovering. En utredning är 
gjord gällande förutsättningar för en kulturskola i Lysekil. 

2.2 Socialförvaltningen 
2.2.1 Särskilt boende 
Enligt nuvarande plan har kommunen 168 platser efter att Lysekilshemmet har ersatts av det 
nya äldreboendet i Fiskebäck. Socialnämnden har 2020-12-16 beslutat att Skaftöhemmet ska 
stängas permanent från och med 2021. 

Platserna från 2021-01-01 fördelar sig enligt nedan: 
Stångenäshemmet 40 platser 
Skärgårdshemmet 48 platser 
Fiskebäck 80 platser 
Totalt 168 platser 

När en person får boende beviljat har kommunen 3 månader på sig att verkställa beslutet. D.v.s. 
tiden mellan beslut och inflyttning tillåts vara 90 dagar. Under 2020 var väntetiden mellan 
beslut och inflyttning 25 dagar i genomsnitt. 

Tidigare beräkningar, bland annat de som utgjorde grund för lokalbehovsplanen för 2020 
visade på att behovet av boendeplatser skulle överskrida utbudet redan 2024. Under 2020 
gjordes en extern utredning för att utreda framtida behov av äldreomsorgsplatser i Lysekils 
kommun. Rapporten är klar och har redovisats. En sammanfattning framgår nedan av 
utredningens resultat gällande boendeplatser. 

Utredningen: 
Den genomsnittliga tiden som man bor på särskilt boende har minskat kontinuerligt sedan 
2014. Det indikerar att platsbehovet har minskat. Mycket talar för att den utvecklingen 
fortsätter och är stabil. 

En prognos för framtida behov av äldreomsorgsplatser bygger på nuläget och en framskrivning 
baserat på aktuell demografi. 
Det finns två scenarier enligt nedan: 

Scenario 1: Tillfällig minskning 
Ett första scenario är baserat på att efterfrågan på platser snabbt återhämtar den nedgång som 
skett senaste halvåret. Platsbehovet täcks i så fall fram till 2025 utan Gullvivans 12 platser. 

Scenario 2: Ny situation där efterfrågan är kvar i ett minskat behov(dagsläget). 
Detta baseras på nuvarande utgångsläge där det finns ett tiotal lediga platser i befintligt öppet 
bestånd. Befintligt bestånd täcker då behovet fram till 2028 utan Gullvivans 12 platser. 
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Just nu har Socialförvaltningen en låg efterfrågan som troligen kan vara påverkat av 
Coronapandemin. I genomsnitt har 148 platser varit belagda under 2020. Trots den påverkan 
Coronapandemin kan ha gett är prognosen att kommunen har behovet av äldreboendeplatser 
tillgodosett minst fram t.o.m. 2025. 

En viktig del i planeringen av äldreboende är också att om boendet skall bli kostnadseffektivt 
vad gäller driften behöver det inrymma 40 - 60 platser. Om behovet är lägre bör möjligheterna 
av tillbyggnad av befintligt boende att övervägas. 

Behov av trygghetsboende med tillhörande aktivitets/träffpunkt för äldre är angeläget att 
tillskapa på Skaftö då Gullvivans äldreboende avvecklats. Planering av det arbetet är planerat att 
starta våren 2021 i nära samverkan med Lysekilsbostäder. 

2.2.2 LSS och Socialpsykiatri 
För närvarande pågår en strukturell översyn över det totala bostadsbeståndet för personer med 
LSS-beslut och psykiatriboende enligt SoL. Totalt finns 49 platser i LSS-boende, 11 platser i 
psykiatriboende samt ett boende för barn. 

Vid inventering och samtal med biståndsbedömarna i kommunen finns fem vuxna personer som 
har så stora behov att en ansökan om gruppbostad enligt LSS skulle innebära ett gynnande 
beslut. Uppskattningsvis kan en till två personer förväntas göra ansökan inom fem till åtta år. 
Under samma period kommer troligen ungefär lika många flytta ut eller avlida, och behovet av 
gruppbostad enligt LSS kan därför förväntas vara konstant och täckas av nuvarande platser. 

Kommunen använder sig för närvarande av utomkommunala placeringar för LSS (1 person) för 
psykiatriboende (6 personer) samt för barn (6 personer, varav 4 vistas på så kallade 
skolplaceringar). 

Socialförvaltningen har tidigare flaggat för ett behov av att utöka antalet platser i 
psykiatriboende i kommunen. I början av 2021 öppnade Fjällagården psykiatriboende med 15 
boendeplatser och en korttidsplats. Detta möter efterfrågan samt att det finns förutsättningar 
att ta hem utomkommunala placeringar inom 1–2 år. Med nya boendet i Lyse bedöms behovet 
av psykiatriboende vara täckt fram till 2023. 

Befintliga lokaler som idag används till LSS-boende är inte fullt ut tillgänglighetsanpassade och 
boendena är ofta beläget i 2 plan vilket försvårar och fördyrar bemanningen och 
personalkostnaderna. Boendena är till stor del ägda av externa fastighetsägare. 

Föreningsgatan 22 och 26 är två gruppbostäder som ligger bredvid varandra och som inte är 
tillgänglighetsanpassade. Kontraktet löper fram till och med 2025-12-31. 

Kvarngatan och Kronbergets gruppbostäder ligger också bredvid varandra och har visserligen 
hiss, men är i två plan, vilket kräver mer personal. 
Kontraktet på Kvarngatan löper fram till och med 2031-09-30. 
Kontraktet på Kronberget löper fram till och med 2026-09-30. 

På lång sikt hade det varit bra att byta ut både boendena på Föreningsgatan och Kronberget 
samt Kvarngatan. Att ha två enheter i anslutning till varandra är dock en stor fördel, eftersom 
personalen då kan samarbeta på ett enkelt sätt vid behov. 

Ett annat alternativ kan då vara att samlokalisera Kronberget och Lindens gruppboende. Även 
Lindens gruppbostad har brister i tillgänglighetsanpassning. Det består av sex lägenheter, ligger 
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på Badhusberget i två trappuppgångar och endast den ena trappuppgången har hiss. Det hade 
varit önskvärt att även Linden på sikt kunde få flytta till andra lokaler som ligger i ett plan. 
Kontraktet på Linden löper på fram till och med 2024-06-30. 

Det finns behov av ett boende barn enligt LSS med plats för en eller flera brukare med avstånd 
från grannar och allmänna kommunikationer. Det finns en kravspecifikation men mer detaljer 
om behoven anges inte i denna lokalförsörjningsplan. Behovet är ganska akut och behöver lösas 
under 2021. 

2.2.3 Övrigt Socialförvaltningen 
Lokalbehov bostadslösa 
I samband med den nya lagen om trygg och effektiv hemgång från sjukhus för psykiatrin har 
kommunens planeringsdagar minskats drastiskt. Idag har kommunen tre dagar på sig att ta 
hem patienterna om inte betalningsansvar skall träda i kraft. Den aktuella målgruppen har olika 
psykiatriska problem och det är inte ovanligt att de saknar bostad. Dessutom är det svårt för 
dem att få kontrakt på en lägenhet med tanke på tidigare betalningsanmärkningar och 
misskötsel i samband med boendet. Socialförvaltningen har identifierat ett behov av boende för 
målgruppen motsvarande ca 3 - 5 personer. 

Lokalbehov kontorslokaler 
Socialsekreterarna som arbetar med försörjningsstöd tillhör numera Arbetslivsförvaltningen 
och skall på sikt lokaliseras med den förvaltningen. Flyttar de från Drottninggatan kan en 
flyttkedja startas. 

Familjebehandlarnas lokaler är inte optimalt placerade på Almgatan. Det skulle vara bättre för 
brukarna om lokalerna låg mer centralt. Ett alternativ är att flytta familjebehandlarna till 
Kungsgatan och flytta barn och ungdomshandläggarna från Kungsgatan till socialkontoret på 
Drottninggatan. Då blir lokalen på Almgatan ledig och kan sägas upp. 

Ny lokal för hemtjänsten behövs på Skaftö när Gullvivan avvecklas. 

Ny lokal för hemtjänsten behövs i Brastad vilket skulle kunna samlokaliseras med nytt 
trygghetsboende invid Stångenäshemmet. 

Lokalbehov verksamhetslokaler 
Lokal för familjecentral och ungdomscentral är också ett kommande behov. Lokal för 
familjecentralen är framtagen men hyresavtal är ännu ej klart. Om en ungdomscentral skall 
startas är det lämpligt att de lokalerna finns i nära anslutning till familjecentralen. 

2.3 Arbetslivsförvaltningen 

Arbetslivsförvaltningen startade upp 1 januari 2020 och är därför en relativ ung organisation. 
Det finns därför behov av vissa justeringar och förflyttningar i hur verksamheterna nyttjar sina 
lokaler. Organisationen delas in i olika enheter med delvis olika inriktningar enligt följande: 
• Enheten för vägledning och stöd
• Enheten för arbetsliv
• Enheten för vuxenutbildning
• Förvaltningsledning

Enheten för arbetsliv och stöd 
Enheten behöver plats för sammanlagt 19 medarbetare i kontor i HC Boviks lokaler. Av dessa 19 är 
13 tillkommande och 6 redan befintliga i Bovikshuset. Generellt gäller att lokalerna behöver 
utformas med ett säkerhetstänk samt att rummen skall vara väl ljudisolerade. En reception eller 
informationsdisk för hela huset behövs vilken bör ligga i anslutning till huvudingången. 



Sida 10 av 12 

Enheten för arbetsliv 
Enheten behöver plats för fem medarbetare i kontor i HC Bovik alternativt i 
angränsande lokaler med tillgång till sammanträdesrum. 
Enhetens övriga verksamheter är särskilda praktiska verksamheter vilka finns i andra befintliga 
lokaler där merparten är ändamålsenliga. 

En utveckling planeras för utökat återbruk i samarbete med RAMBO. Ett sannolikt 
område för ökat återbruk är byggmaterial. För Hamnreturens verksamhet finns därmed 
ett utökat behov av lagerlokaler för att kunna öka försäljning av skrymmande material. 
Likaså finns ett behov av lokaler för sortering av material vid RAMBO:s avfallsanläggning. 
Frågan om utökat återbruk behöver utredas i särskild ordning så att ändamålsenliga faciliteter 
för verksamheten kan preciseras ytterligare. Det finns en hall i anslutning till ”Hamnreturen” 
men den är i stort behov av renovering och marken är strategiskt viktig mark för Lysekils 
kommun som bostäder. Därför behöver en ny lokal för second-hand och återbruk byggas i 
Lysekils tätort. 

Enheten för vuxenutbildning 
Enhetens verksamhet är lokaliserad i Campusområdet, främst i Bovikshuset. Här finns lärosalar 
och arbetsplatser. Vissa lärosalar samnyttjas med Campus Väst. De behov som finns kan 
samköras med en kommande förändring av Bovikshuset. 

Förvaltningsledning 
Förvaltningsledning består av förvaltningschef och eventuellt tillkommer övriga 
tjänster. Förvaltningen behöver säkerställa tillgång till kontor för eventuella 
förändringar varför förvaltningsledning ska ha tillgång till 3 kontor. Förvaltningsledning 
bör placeras i Bovikshuset tillsamman med övriga chefer. Förvaltningsledningen 
behöver också tillgång till ett sammanträdesrum. 

2.4 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarar för verksamheterna Fastighet, Gata & Park, Plan & 
Bygg, Mark och exploatering, Kost, Städ och Hamnar. Verksamheten är både inriktad mot 
allmänheten/besökare och som intern service till kommunens egna verksamheter. 

Förvaltningen saknar idag en egen lokalbehovsplan. 

2.5 Kommunstyrelseförvaltningen 
Förvaltningen saknar idag en egen lokalbehovsplan. 
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3. Behov av fastighetsunderhåll
Fastighetsenheten är kommunens fastighetsförvaltare och förvaltar kommunens skolor, 
idrottshallar, simhall och andra byggnader i kommunal ägo. Enheten driver och genomför också 
beslutade investeringsprojekt i kommunens fastigheter och hamnar. Enheten har ansvar för 
samordningen av externa hyresavtal och badplatser. Enheten har under de senaste åren arbetat 
med att ta fram underhållsplaner för kommunens fastighetsbestånd och det arbetet kommer att 
fortsätta. För att arbeta med underhåll får enheten en reinvesteringsram. Reinvesteringar är 
investeringar för att bibehålla standarden på kommunens anläggningar. Den totala ramen för 
reinvesteringar ska som utgångspunkt motsvara nivån på årets avskrivningar. De skall inte 
finansiera nyinvesteringar utan för att bibehålla fastigheternas standard och skick. 

4. Fortsatt arbete inför plan 2022
Kommunens lokalförsörjningsplan revideras årligen och beslutas i Kommunfullmäktige i 
samband med budgetbeslutet i juni. 2020 var första gången på många år som det gjordes en 
lokalförsörjningsplan så hela lokalförsörjningsprocessen är fortfarande under uppbyggnad. 
Därav finns det behov av att årligen förbättra och effektivisera arbetet med lokalförsörjning. 
Inför arbetet med lokalförsörjningsplanen 2023 föreslår dokumentansvarig därför följande: 

• Utforma och beskriv en process för kommunens lokalförsörjning och utforma ett årshjul
• Utforma en manual för finansiering så att det blir känt för alla vad som ingår i

internhyresavtalen och hur olika åtgärder finansieras.
• Samtliga förvaltningar skall inkomma med en lokalbehovsplan. Det saknas idag för

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunstyrelseförvaltningen. Förvaltningschef är
ansvarig för att detta upprättas och beslutas i nämnd.

• En aktivitetslista kopplad till lokalförsörjningsplanen tas fram där det framgår vem som
är ansvarig för vad och vilka aktiviteter som behöver göras för att nå målet.

• Utöka kapitlet om fastighetsunderhåll och beskriv kopplingen mellan verksamheternas
behov och Fastighetsenhetens underhållsplan. Detta för att identifiera synergieffekter.

• Synliggör vilka hyresavtal som kommunen har och vilka avtalstider och
uppsägningstider som gäller.

• En särskild plan för kommunens övriga behov i den fysiska gestaltade miljön tas fram.
Detta innefattar behov av vägar, gator, cykelbanor, parker, hamnar och tätortsnära
naturområden.

5. Bilagor
• Bilaga 1 - Tabellöversikt över Lysekils kommuns lokalbehov 2022-2026
• Bilaga 2 - Lokalbehovsplan 2021 Utbildningsnämnden – Beslut UBN 2021–000056 §2
• Bilaga 3 - Lokalbehovsplan 2021 Socialförvaltningen – Beslut SON 2021–000102 §12
• Bilaga 4 - Lokalförsörjning Arbetslivsförvaltningen 2020 – Beslut UBN 2020–000244 §

85
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Bilaga 1 - Tabellöversikt över Lysekils kommuns lokalbehov 2022-2026 2021-04-21 

 
 

Utbildningsförvaltningen 

Inlagd år Befintlig anläggning/geografisk plats Behov 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Uppskattad totalkostnad Kommentar 

2020 Östra Lysekil Tronebacken Ny förskola 
   

F X X 
    

40-50 mnkr Uppskattad kostnad. Förstudie får ge en grov kalkyl. 

2020 Gullmarsskolan Tillbyggnad och renovering av F-6 och 7-9 
 

F F X X X 
    

100-200 mnkr Uppskattad kostnad. Förstudie får ge en grov kalkyl. 

2020 Lysekil Nybyggd skola istället för Gullmarsskolan 
 

F F X X X 
      

2020 Skaftö Skola Renovering huvudbyggnad, utemiljö och anpassningar för förskola F X X 
       

20-25 mnkr Kostnad enligt statusbesiktning. Förstudie pågår 2021. 

2020 Bro skola Renovering och verksamhetsanpassningar F 
 

X X 
      

15-20 mnkr Kostnad enligt statusbesiktning. Förstudie pågår 2021. 

2020 Brodalen Behov av fler förskoleplatser F 
 

X X 
       Utbyggnad av Domarekens förskola eller samlokalisering med Bro skola. Förstudie 

pågår 2021. 

NY Lysekil Gymnasieskola 
    

F F 
   

X 
 

Befintligt avtal löper ut 2030. Ska det förlängas? 

2020 Gullmarsborg Renovering av befintligt badhus och ishall 
 

F F 
 

X X 
     

Uppskattad kostnad. Förstudie får ge en grov kalkyl. 

2020 Lysekil Nytt Badhus och ishall 
 

F F 
 

X X 
    

150-200 mnkr Uppskattad kostnad. Förstudie får ge en grov kalkyl. 

2020 Kronbergsvallen Nytt konstgräs 
 

F X 
       

4 mnkr Uppskattad kostnad baserad på erfarenheter från Brastad arena. 

NY Gullmarsvallen Nya allvädersbanor, utökade faciliteter och renovering läktare 
 

F X 
        

Förstudie får ge en grov kalkyl. 

NY Lysekil Ny idrottshall 
    

F 
      

Förstudie får utreda verkligt behov. 

NY Lysekils bibliotek Verksamhetsanpassningar och tillhänglighetsanpassningar X 
          

Nytt hyresavtal gäller mellan 2021-2026 

NY Lysekil Nytt bibliotek och/eller kulturhus 
 

F 
  

X X 
      

NY Lysekil Lokaler för kulturskolan 
 

F F X X X 
      

Socialförvaltningen 

Inlagd år Anläggning/geografisk plats Behov 
 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Uppskattad totalkostnad Kommentar 

2020 Ospecificerad lokalisering Särskilt boende 
  

F 
  

X X X 
  

150-300 mnkr Kostnad beror på tillbyggnad eller nybyggnad. 

2020 Lysekil Ungdomscentral 
 

X 
        

5 mnkr Inget beslut fattat om Ungdomscentral. 

2020 Ospecificerad lokalisering Bostäder för bostadslösa 
 

X 
        

2-4 mnkr/fastighet 
 

NY Ospecificerad lokalisering Barnboende enl. LSS X X 
        

3-4 mnkr Behöver lösas relativt omgående. Avser inköp av en fastighet. 

2020 Lysekil LSS-boenden 
  

F 
 

X X 
    

Lokaler hyrs idag 
Befintliga LSS-boenden inte optimala. På sikt behövs mer ändamålsenliga lokaler. 
Finns olika avtal med olika uppsägningstider. 

NY Lysekil Kontorslokaler - flyttkedja 
 

X 
         

Hänger ihop med Arbetslivsförvaltningens behov. 

NY Drottninggatan 8 Kontorslokaler 
  

X 
  

X 
  

X 
  

Lokalerna har 3 års-avtal och sägs upp 9 månader före avtalstidens utgång. 

NY Skaftö Hemtjänsten 
 

X 
         

Ny lokal behövs när Gullvivan avvecklas 

NY Brastad Hemstjänsten 
   

X 
       

Kan samlokaliseras med eventuellt trygghetsboende vid Stångenäshemmet. 

Arbetslivsförvaltningen 

Inlagd år Anläggning/geografisk plats Behov 
 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Uppskattad totalkostnad Kommentar 

2020 Bovikshuset, Lysekil Administrativa lokaler för ALF F X 
        

Lokaler hyrs idag Ev. inhyrning av paviljonger i befintligt område. Utredning pågår. 

2020 Lysekil Lokaler för återbruk och secondhandförsäljning F X 
        

3-5 mnkr 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Inlagd år Anläggning/geografisk plats Behov 
 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Uppskattad totalkostnad Kommentar 

NY Skärgårdsköket, Lysekil Produktionskök eller annan lösning på kostproduktion 
    

F F 
  

X 
 

Lokaler hyrs idag Befintligt avtal löper ut 2029. Måste sägas upp 2027 annars 60 mån förlängning. 

NY Fiskhamnskajen Ny byggnad för hyresgäster eller arrendera ut F X X 
       

40-60 mnkr 
Beslut finns på att bygga ny kaj, men täcker inte verksamheternas lokalbehov. Utreds 
vidare under 2021 parallellt med projektering. 

2020 Förrådsvägen 5, Dalskogen Arbetsplatser och kontor för Fastighet, Kost och Städ 
  

F X 
      

3-5 mnkr 
 

2020 Kommunhuset Arbetsplatser och kontor för Gata&Park, Plan&Bygg och förvaltningsledning 
  

F X 
      

5 mnkr 
 

 
Förklaringar till tabellen 
Blå År där behovsutredning/förstudie bör göras 

År där projekt genomförs eller lokalbehov tillgodoses 
Beslutat investeringsprojekt eller giltigt hyresavtal genomförs 
Strategiskt viktigt hyresavtal går ut 

Gul 
Grön 
Grå 
Uppskattad totalkostnad: Är en mycket grov uppskattning och beror på behov och vad förstudie mm kommer fram till. 
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§ 2 Dnr 2021-000056 

Lokalbehovsplan 2021 - utbildningsförvaltningen 
Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen, arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen har fått i 
uppdrag att ta fram en lokalbehovsplan för 2021. Syftet med förvaltningens 
lokalbehovsplan är att ge tekniska avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen 
underlag för att sammanställa Lysekils kommuns lokalbehov och anläggningsbehov. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-13 
Lokalbehovsplan 2021 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner lokalbehovsplan 2021 för utbildningsförvaltningen. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Tekniska avdelningen 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Datum 
2021-01-13 

Dnr 
UBN 2021-000056 

 

Utbildningsförvaltningen 
Lennart Olsson, 0523 – 61 32 90 
lennart.olsson@lysekil.se 

 
 

Lokalbehovsplan 2021 
Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen, arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen har fått i 
uppdrag att ta fram en lokalbehovsplan för 2021. Syftet med förvaltningens 
lokalbehovsplan är att ge tekniska avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen 
underlag för att sammanställa Lysekils kommuns lokalbehov och 
anläggningsbehov. 

 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden godkänner lokalbehovsplan 2021 för 
utbildningsförvaltningen. 

 
Ärendet 
Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att inkomma med lokalbehovsplan för 
2021 till tekniska avdelningen. 

 
Förvaltningens synpunkter 
Materialet grundas på Befolkningsprognos 2019 som är framtagen av Statistiska 
Centralbyrån, SCB, från mars 2019. Ingen ny prognos har beställts av Lysekils 
kommun då osäkerheten i befolkningsutvecklingen bedömts svårberäknad inför 
2021. 

Förvaltningen har gjort vissa beräknande antagande för behov av platser. Dessa 
antaganden bygger på aktuell statistik för vårterminen 2019. Motsvarande 
antaganden har beräknats gällande elevers rörlighet till och från rektorsområdena. 

Lokalbehov förskola 

Nuvarande bedömning visar tillräcklig kapacitet att erbjuda förskola i kommunen 
som helhet. Dock kan inte förstahandsval tillgodoses fullt ut samtidigt som 
kapaciteten ej räcker till då nya områden byggs. 

På Skaftö visar prognosen en överkapacitet av lokaler. En förstudie genomförs för 
närvarande och fokuserar på att säkerställa framtida samlokalisering av för- och 
grundskola på Skaftö. I december 2020 fattade utbildningsnämnden beslut om att 
även inleda en förstudie för att säkerställa lokalbehov för för- och grundskola i 
Brodalen. 

Inför nybyggnation vid Tronebacken/Fiskebäck samt på sikt ersätta Färgaregatans 
förskola finns ett behov av cirka 50–60 platser. I samband med de för ändamålet 
upprättade detaljplaner kommer även planering förskola att ingå. 

Lokalbehov skolor 

Skolorna i Lysekils har en total kapacitet som är i nivå med behoven. Dock ser 
förvaltningen att lokalerna i centrala Lysekil är något underdimensionerade. 
Senareåren, åk 7-9, har i dag en modullösning på Gullmarsskolan för att klara 
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behovet. Även F-6-enheten på Gullmarsskolan är trångbodd. För att ersätta 
modulerna på 7-9 och samtidigt erhålla tillräcklig kapacitet för F-6 bör det så 
kallade E-huset, som i dag är undermåligt, ersättas med en ny byggnad för att 
bereda plats för dessa behov. Även särskolans behov av skolgård och transporter 
ska beaktas. En genomlysning av upptagningsområden mellan Gullmarsskolan och 
Mariedalsskolan kommer att genomföras 2021. 

Skaftö skola har grundkapacitet att hantera såväl kommunal förskola och skola. 
Stångenässkolan har grundkapacitet att hantera hela Stångenäsdistriktets behov 
enligt prognosen dock med kapacitetsbrist i matsalen. En förstudie ska genomföras 
för att säkerställa lokalbehov för för- och grundskola i Brodalen. 

Det råder brist på lokaler för gymnasiala industriutbildningar. 

Kultur 

Ett behov av anpassning gällande tillgänglighet och verksamhet finns av 
folkbiblioteket i Lysekil då lokalerna är externa och något svårarbetade. 

Musikskolans verksamhet är delvis spridd med en viss koncentration till E-huset på 
Gullmarsskolan och måste särskilt beaktas vid en renovering. En utredning är 
gjord gällande förutsättningar för en kulturskola i Lysekil. 

Fritid 

Lysekils kommun behöver göra ett vägval gällande framtida anläggningar för bad- 
och ishall i Gullmarsborg. Byggnaden har ett stort underhållsbehov. 

Behov av ytterligare idrottshall finns i centrala Lysekil. 

Konstgräset på Kronbergsvallen behöver bytas någon gång under 2021 eller 2022. 

Gullmarsvallen har ett stort underhållsbehov gällande gräsplan och banor för 
friidrott. 

Utöver dessa anläggningar behöver ansvarsfördelningar göras kring ett antal 
friluftsområden där kommunen ansvarar för skötsel och underhåll, det gäller 
spontanidrottsplatser, utegym, boulebana, vandringsleder, cykelleder och helheten 
för Gullmarsskolgen/Fjälla. 

 
 
 

Lennart Olsson 
Förvaltningschef 

 
Bilaga 
Lokalbehovsplan 2021 - utbildningsförvaltningen 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Tekniska avdelningen 
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Lokalbehov 

Utbildning, kultur och fritidsanläggningar i 
Lysekil 2021 
Beräkningsunderlag 

 
Materialet grundas på ”Befolkningsprognos 2019” framtagen av Statistiska 
Centralbyrån, SCB, från mars 2019. Ingen ny prognos har beställts av Lysekils kommun 
då osäkerheten i befolkningsutveckling bedömts svårberäknad inför 2021. 
Under 2020 har två parametrar påverkat faktiskt utfall gällande befolkningsutveckling. 
Det ena är Preems beslut 2020 som innebär ett lägre behov av nya bostäder. Dessutom 
har det sista halvåret 2020 pekat på ett nettotapp av invånare i Lysekils kommun. Av 
denna anledning har två antagande gjorts. Det ena är att den beräkning av bostäder 
som avdelningen för hållbar utveckling gjorde 2018 med anledning av trolig expansion 
av Preem inte är medtagen i detta underlag. Det andra antagandet är att 
befolkningsminskningen 2020 schablonberäknats att påverka för- och grundskola 
under prognostiden (till och med 2034) i samma relation som verksamheterna 
påverkats 2020. 

 
Förvaltningen har gjort vissa beräknade antagande för behov av platser. Dessa 
antaganden bygger på aktuell statistik för vårterminen 2019. 
Motsvarande antaganden har beräknats gällande elevers rörlighet till och från 
rektorsområdena. 

 
Bearbetat material som beskriver prognostiserat behov framgår av tabeller och 
diagram, ett - förskola, och två – skola. 

 
Lokalbehov Förskola 
I Lysekils kommun garanteras förskoleplats inom kommunen. Lysekil har tolv 
kommunala förskolor, två fristående förskolor samt två dagbarnvårdare som bedriver 
pedagogisk omsorg. Vårdnadshavare har möjlighet att önska geografisk placering vilket 
förvaltningen försöker att tillmötesgå. Kommunens vårdnadshavare önskar 
huvudsakligen förskola efter närhetsprincip, dvs i närliggande rektorsområden där 
skolgången troligen kommer att ske. Inom centrala Lysekil finns en överströmning 
mellan Västra och Östra området. 
Tendensen på senare år är att efterfrågan på platser i Stångenäsområdet ökat mer än 
förväntat. Framförallt är söktrycket i Brodalen högt. Detta leder till att barn erhållit 
platser i på Berg samt i centrala Lysekil men vårdnadshavare har även sökt förskola där 
de arbetar, t.ex. förskolan vid Nordens ark. Östra förskoleområdet i Lysekil samt Skaftö 
har konstant efterfrågan medan Västra området har minskat antalet barn som är 
bosatta inom sitt närområde. 

 
Kommunens behov av förskoleplatser täcks idag av befintliga förskolor. Dock 
konstateras att Stångenäs generellt och Brodalen i synnerhet har kö med avseende på 
vårdnadshavarnas förstahandsval till dessa förskolor. 

 
Då nya bostadsområden planeras i Lysekils kommer dessa planer att kräva parallell 
planering av förskolebehov. 
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Nedanstående tabell visar sammanfattat behov för förskola. 

Tabell 1. 

Behov förskola totalt Lysekil befolkningsprognos 2020 
 Kapacitet 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
Boende i Lysekil totalt, ålder 1-5 år 611 618 616 611 615 619 619 621 621 620 620 617 615 611 610 

                 

Till komm. Ped oms  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
  0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 
Till enskilt alt / annan kommun  49 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
  8,1% 8,1% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,4% 8,4% 

Summa avgår  55 55 56 55 56 56 56 56 57 56 57 57 56 56 56 
Från annan kommun  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
                 

Summa  558 564 562 558 561 564 564 567 566 565 565 562 560 556 555 

Kommentar: Antalet barn i förskolan varierar över året och från augusti till maj. 
Orsaken är att femåringarna lämnar förskolan till förskoleklass i augusti samtidigt som 
ettåringar fylls på succesivt under året. 

 
 

Frågetecken förskolor 
 

Det är viktigt att bevaka planering av nya bostadsområden inklusive förtätningar. 
Östra områdets förskolor har störst söktryck om och när nyetablering/ersättning sker bör 
Östra området vara den naturliga etableringsplatsen. 
Färgaregatans förskola är enligt detaljplan tänkt att bli bostad. Beroende på typ av 
exploatering i Lysekils tätort som Tronebacken och Norra Hamnstranden kan 
Färgaregatan i samband med nästa större underhållsbehov ersättas av ny enhet i Östra 
området. 
Efterfrågan på pedagogisk omsorg har minskat konstant över tid. Pedagogisk omsorg på 
obekväma tider startade hösten 2019. 

 
 

Slutsats förskolor 
 

Nuvarande bedömning visar tillräcklig kapacitet att erbjuda förskola i kommunen som 
helhet enligt behov. Dock kan inte förstahandsval tillgodoses fullt ut samtidigt som 
kapaciteten ej räcker till då nya områden byggs. Stångenäsområdet har idag brist på 
förskolekapacitet. Särskilt att beakta är att det idag saknas en halv till en avdelning i 
Brodalen. 
I december 2020 fattade utbildningsnämnden beslut om att inleda en förstudie för att 
säkerställa lokalbehov för för- och grundskola i Brodalen. 
För Skaftö visar prognosen en överkapacitet av lokaler. En förstudie genomförs för 
närvarande som fokuserar på att säkerställa framtida samlokalisering av för- och 
grundskola på Skaftö. 

 
Inför nybyggnation vid Tronebacken/Fiskebäck samt att på sikt ersätta Färgaregatans 
förskola finns ett behov av ca 50-60 platser. I samband med de för ändamålet upprättade 
detaljplaner kommer även planering förskola att behövas. 
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Lokalbehov Skolor 
 

I dagsläget råder en brist på kapacitet i centrala Lysekil. E-huset på Gullmarsskolan är 
undermålig. Moduler säkrar lokalbehovet för närvarande och framåt. Gullmarsskolan 
F-6 är något underdimensionerad i dag och framåt. Mariedalskolan har nyligen 
genomgått underhåll och utbyggnad vilket säkerställt upptagningsområdets behov 
under perioden. Mariedalsskolan har dock ett stort antal ansökningar från andra 
upptagningsområden som inte kan tillgodoses. Stångenäsdistriktet har en god 
kapacitet. Stångenässkolan har kapacitet att hantera distriktets behov under perioden. 
På Skaftö finns under perioden en överkapacitet då elevtalet bedöms vara konstant. 
Gullmarsgymnasiets lokaler har en hög nyttjandegrad. Samnyttjande sker med 
vuxenutbildning. Det innebär att när vuxenutbildningen ökar sin verksamhet blir det 
trångt i främst verkstadslokaler för industriutbildningar. Detta har förstärkts under 
pandemin då det varit svårt att erhålla praktikplatser. 

 
Nedanstående visar elevantal enligt prognos. 
Tabell 2 

 

Totalt boende  enligt SCB 
Till friskola/annan kommun 
Netto till-från området 
(Till särskola, anges ej pga osäkerhet) 

Aktuellt enligt Pro Capita 
Från annan kommun/nyinflyttade *) 

Prognos: Antal elever 
 
 

Frågetecken Skolor 
 

E-huset på Gullmarsskolan är av dålig kvalitet. Om den ersätts kan centrala Lysekil 
säkra behovet under hela perioden. 
Bro skola har ett underhållsbehov. 
Skaftö skola renoverades delvis 2017. Kapacitet finns för att även inrymma förskola. 

 
Slutsats Skolor 

 
Skolorna i Lysekil har en total kapacitet som är i nivå med behoven. Dock ser vi att 
lokalerna i centrala Lysekil är något underdimensionerade. Senareåren, åk 7-9, har idag 
en modullösning på Gullmarsskolan för att klara behovet. Även F-6-enheten på 
Gullmarsskolan är trångbodd. För att ersätta modulerna på 7-9 och samtidigt erhålla 
tillräcklig kapacitet för F-6 bör det så kallade E-huset, som idag är undermåligt, 
ersättas med en ny byggnad för att bereda plats för dessa behov. Även särskolans behov 
av skolgård och transporter ska beaktas. En genomlysning av upptagningsområden 
mellan Gullmarsskolan och Mariedalsskolan kommer att genomföras 2021. 

 
För Skaftö visar prognosen en överkapacitet av lokaler. En förstudie genomförs för 
närvarande som fokuserar på att säkerställa framtida samlokalisering av för- och 
grundskola på Skaftö. 
Stångenässkolan har grundkapacitet att hantera hela Stångenäsdistriktets behov enligt 
prognosen dock med kapacitetsbrist i matsalen. En förstudie ska genomföras för att för 
att säkerställa lokalbehov för för- och grundskola i Brodalen. 

 
Det råder brist på lokaler för gymnasiala industriutbildningar. Bristen är särskilt 
påtaglig då vuxenutbildningen utökar sin verksamhet och pandemin innebär att 
praktikplatser blir svårare att tillgå. 

Mandat period   
2023 

 
2024 

 
2025 

 
2026 

 
2027 

 
2028 

 
2029 

 
2030 

 
2031 

 
2032 

 
2033 

 
2034 2020 2021 2022 

1523 1505 1517 1524 1508 1513 1504 1498 1483 1480 1479 1481 1473 1466 1468 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

               

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
               

1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1520 1501 1522 1520 1504 1509 1500 1494 1479 1476 1475 1477 1469 1462 1464 
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Kultur och fritid 

Kultur 
 

Folkbibliotek finns idag i Lysekil, Brastad och Grundsund. 
Lokalerna i Lysekil är externa och något svårarbetade. Ett behov av anpassning 
gällande tillgänglighet och verksamhet finns. 

 
Musikskolans verksamhet är delvis spridd med en viss koncentration till E-huset på 
Gullmarsskolan. Lokalfrågan för musikskolan är därför besvärlig vilket särskilt behöver 
beaktas vid Gullmarsskolans renovering. En utredning är gjord gällande 
förutsättningar för en kulturskola i Lysekil. 

 
 
 

Fritid 

Gullmarsborg har ett stort underhållsbehov. Lysekils kommun behöver göra ett vägval 
gällande framtida anläggningar för bad- och ishall. Det gäller såväl utformning som 
driftsform. 

 
Idrottshallar 
Behov finns av ytterligare en idrottshall i centrala Lysekil för att säkerställa tillgång till 
idrottsundervisning och föreningsverksamhet. Ordinarie underhåll krävs. 

 
Idrottsplaner 
Kommunen driver tre gräsplaner och två konstgräsplaner där föreningsverksamhet 
bedrivs. 
Konstgräset på Kronbergsvallen behöver bytas 2021 alternativt 2022. Övriga 
anläggningar kräver sedvanligt underhåll. 

 
Gullmarsvallen har ett stort underhållsbehov gällande både gräsplan och banor för 
friidrott. Förvaltningen och berörda föreningar konstaterar att dränering, avjämning 
och anläggande av allvädersbanor är nödvändiga för att kunna bedriva verksamheter 
under aktuella säsonger. 

 
Utöver dessa anläggningar behöver ansvarsfördelningar göras kring ett antal 
friluftsområden där kommunen ansvarar för skötsel och underhåll. Det gäller 
spontanidrottsplatser, utegym, boulebana, vandringsleder, cykelleder och helheten för 
Gullmarsskogen/Fjälla 
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Lokalbehovsplan för socialförvaltningen 2021 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har ett stort behov av lokaler för boenden och andra 
verksamheter, vilket växlar beroende på utveckling och omfattning över tid. 
Lokalbehovsplanen syftar till att åstadkomma en god långsiktig planering av 
samtliga lokaler, ett effektivt nyttjande av kommunens egna lokaler samt att utgöra 
underlag för kommunen investeringsbehov på kort och lång sikt. 

Planen skall uppdateras varje år och förvaltningarnas planer utgör bas för den 
kommungemensamma lokalförsörjningsplanen. 

 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-10 
Dimensionering och lokalisering av boendeplatser - inRikta 
Lokalbehovsplan för socialförvaltningen 2021 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Britt-Marie Kjellgren (K) och Ann-Charlotte Strömwall (L): Återremittera ärendet 
till socialförvaltningen för en grundligare utredd lokalbehovsplan. 

1 Vi anser inte att behovet av platser på särskilt boende ska styras av 
biståndsbedömares beviljande utan efter de verkliga behoven. 

2 Trygghetsboende ska vara en kommunal skyldighet inte bra på Skaftö utan i hela 
kommunen. Därför ska detta grund sig på beslut i kommunfullmäktige. 

3 Konsultutrednings som ligger till grund för lokalbehoven, vad gäller äldreboende 
och trygghetsboende är inte antagen av kommunfullmäktige, vilket borde vara 
fallet. 

Ricard Söderberg (S): Bifall till förvaltningens förslag 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan till nämnden om ärendet ska återremitteras eller avgöras 
idag. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för Ricard Söderbergs förslag 

Nej-röst för Britt-Marie Kjellgren och Ann-Charlotte Strömwalls förslag 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster för Ricard Söderbergs förslag och 2 nej-röster för Britt-Marie 
Kjellgren och Ann-Charlotte Strömwalls förslag, beslutar socialnämnden enligt 
Ricard Söderbergs förslag. 
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Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 
Ricard Söderberg (S) X   
Ronny Hammargren (LP) X   
Charlotte Wendel Lendin (S) X   
Mårten Blomqvist (S) X   
Ann-Charlotte Strömwall (L)  X  
Lena Hammargren (LP) X   
Philip Nordqvist (M) X   
Carina Holgersson (SD) X   
Britt-Marie Kjellgren (K)  X  
Summa 7 2  

 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner socialförvaltningen lokalbehovsplan för 2021. 

 
Reservation 
Britt-Marie Kjellgren (K) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Ann-Charlotte Strömwall (L) reserverar till mot beslutet att godkänna 
Lokalbehovsplan 2021 för socialförvaltningen. För mig är det fel att räkna bort 
Skaftöhemmet Gullvivan som lokal i lokalbehovsplan. Vi har ett år kvar på 
uppsägningen och all laglighetsprövning av uppsägning är ej klar. Revisorernas svar 
angående testamente är ej klar. Det bor 65+ på gården 6 av 9 lägenheter. Därför 
yrkade jag bifall på Britt-Marie Kjellgrens återremissyrkande. 

 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
Avdelningschefer socialförvaltningen 
Förvaltningsekonom 
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Lokalplanering 

Socialnämnden Lysekil inför år 2022 
Beräkningsunderlag 

 
Behov av särskilt boende i Lysekils kommun 2019 - 2039. 
Prognos för framtida behov av särskilt boende har tidigare gjorts genom rak 
framskrivning av platsbehov utifrån SCB:s befolkningsprognos för Lysekils olika 
delområden 2019 - 2039 och genomsnittlig nyttjandegrad åren 2015 - 2017 per 
åldersgrupp. Prognosen utgår från den genomsnittliga nyttjandegraden för hela 
kommunen och inte från aktuell nyttjandegrad per delområde. Den genomsnittliga 
beläggningen under dessa år var 164 helårsplatser. Uppgifterna om beläggningsgrad 
är hämtade ur verksamhetssystemet Magna Cura. Osäkerheten i prognosen ökar ju 
längre fram i tiden prognosen sträcker sig. 
Enligt nuvarande plan har kommunen 168 platser efter att Lysekilshemmet har ersatts 
av det nya äldreboendet i Fiskebäck. 

 
Platserna fördelar sig enligt nedan: 

Stångenäshemmet 40 
Skärgårdshemmet 48 
Fiskebäck 80 
Totalt 168 

Enligt den gamla prognosen var det beräknade behovet av boendeplatser (enligt rak framskrivning) 
överstiga utbudet år 2024. 
Socialnämnden har 2020 12-16 beslutat att Skaftöhemmet ska stängas permanent från och med 2021. 

 

År 

 

Lysekil 
tätort 

 

Lyse, Bro 
och Brastad 

 
 

Skaftö 

 

Totalt Lysekil 
kommun 

Platsbehov 
enligt 2017 
års 
prognos 

 
Differens 
från 2017 
års prognos 

2019 89 56 21 166 167 -1 
2020 92 56 22 170 171 -1 
2021 93 55 22 170 172 -2 
2022 94 55 23 172 175 -3 
2023 97 57 23 177 179 -3 
2024 99 58 25 183 185 -3 
2025 101 58 26 186 188 -2 
2026 106 60 27 193 195 -2 
2027 111 60 27 198 201 -3 
2028 117 60 29 206 210 -4 
2029 123 62 30 215 219 -4 
2030 130 63 31 224 228 -4 
2031 135 64 32 231 236 -5 
2032 139 64 33 237 241 -5 
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2033 143 66 33 242 247 -5 
2034 147 68 35 250 255 -5 
2035 150 68 36 254 260 -6 
2036 151 70 36 257 264 -6 
2037 152 70 36 258 265 -7 
2038 156 71 36 263   

2039 157 72 36 265   
 

Osäkerhetsfaktorer utöver ovanstående statistik är efterfrågan och antalet utifrån 
kommande personer som ansöker om boende i kommunen. Alla ansökningar skall 
enligt gällande lagstiftning behandlas lika oavsett om personerna är skrivna i 
kommunen eller ej vid ansökningstillfället. 

 
Lokalbehov äldreomsorg 
När en person får boende beviljat har kommunen 3 månader på sig att verkställa 
beslutet. D.v.s. tiden mellan beslut och inflyttning tillåts vara 90 dagar. 
Om tiden överstiger detta skall det rapporteras till IVO vilket kan resultera i att ett vite 
utdöms på grund av dröjsmål av verkställighet. 
Under 2020 var väntetiden mellan beslut och inflyttning 25 dagar i genomsnitt. 

 
Under 2020 gav Ks ett uppdrag om att genom extern utredning utreda framtida behov 
av äldreomsorgsplatser i Lysekils kommun. Rapporten är klar och har redovisats. En 
sammanfattning framgår nedan av utredningens resultat gällande boendeplatser. 

 
Inriktas rapport angående behov av äldreomsorgsplatser i Lysekils 
kommun. 

 
Behovet av äldreomsorgsplatser styrs främst av hur många som får beviljad plats på 
särskilt boende och hur länge de som får en plats bor kvar på det särskilda boendet. 
Inflödet av äldre med beslut om särskilt boende har varit relativt stabilt under 2014 – 
2020. Den genomsnittliga vistelsetiden har minskat under motsvarande period, främst 
för den grupp av boende som bott längre än 4 år. 
Den övergripande trenden pekar mot att färre personer flyttar in tidigt och bor länge på 
särskilt boende. Vistelsetiderna varierar oftast mellan 0 - 4 år 
En kortare genomsnittlig vistelsetid medför ett lägre behov av äldreomsorgsplatser. 
Medianvårdtiden i Lysekil är ca 2 år vilket är i samstämmighet med landet i stort. 
Antalet ansökningar till särskilt boende har varit stabilt under perioden 2014 - 2020 
med viss fluktuation mellan enskilda månader. 
Den genomsnittliga tiden som man bor på särskilt boende har minskat kontinuerligt 
sedan 2014. Det indikerar att platsbehovet har minskat. Mycket talar för att den 
utvecklingen fortsätter och är stabil. 
En prognos för framtida behov av äldreomsorgsplatser bygger på nuläget och en 
framskrivning baserat på aktuell demografi. 
Det finns två scenarier enligt nedan: 

 
Scenario 1: Tillfällig minskning 
Ett första scenario är baserat på att efterfrågan på platser snabbt återhämtar den 
nedgång som skett senaste halvåret. 
Platsbehovet täcks i så fall fram till 2025 utan Gullvivans 12 platser. 

 
Scenario 2: Ny situation där efterfrågan är kvar i ett minskat behov(dagsläget). 
Detta baseras på nuvarande utgångsläge där det finns ett tiotal lediga platser i befintligt 
öppet bestånd. 
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Befintligt bestånd täcker då behovet fram till 2028 utan Gullvivans 12 platser. 
 

Utifrån ovanstående utredning, befolkningsstatistik samt hur efterfrågan på 
äldreboendeplatser blir framöver påverkas behovet av äldreomsorgsplatser. Just nu har 
vi en låg efterfrågan som troligen kan vara påverkat av Coronapandemin m.m. 
I genomsnitt har 148 platser varit belagda under 2020. 
Trots den påverkan Coronapandemin kan ha gett är prognosen att kommunen har 
behovet av äldreboendeplatser tillgodosett minst fram t.o.m. 2025. 
En viktig del i planeringen av äldreboende är också att om boendet skall bli 
kostnadseffektivt vad gäller driften behöver det inrymma 40 - 60 platser. Om behovet 
är lägre bör möjligheterna av tillbyggnad av befintligt boende att övervägas. 

 
Behov av trygghetsboende med tillhörande aktivitets/träffpunkt för äldre är angeläget 
att tillskapa på Skaftö då Gullvivans äldreboende avvecklats. Planering av det arbetet är 
planerat att starta våren 2021 i nära samverkan med Lysekilsbostäder. 

 
 

Lokalbehov LSS/socialpsykiatri 
För närvarande pågår en strukturell översyn över det totala bostadsbeståndet för 
personer med LSS-beslut och psykiatriboende enligt SoL. 
Totalt finns 49 platser i LSS-boende, 11 platser i psykiatriboende samt ett boende för 
barn. 

 
Vid inventering och samtal med biståndsbedömarna i kommunen finns fem vuxna 
personer som har så stora behov att en ansökan om gruppbostad enligt LSS skulle 
innebära ett gynnande beslut. Uppskattningsvis kan en till två personer förväntas göra 
ansökan inom fem till åtta år. Under samma period kommer troligen ungefär lika 
många flytta ut eller avlida, och behovet av gruppbostad enligt LSS kan därför förväntas 
vara konstant och täckas av nuvarande platser. 

 
Kommunen använder sig för närvarande av utomkommunala placeringar för LSS (1 
person) för psykiatriboende (6 personer) samt för barn (6 personer, varav 4 vistas på så 
kallade skolplaceringar). 

 
För närvarande finns det behov av utökning av platser i psykiatriboende i kommunen. 
Platsantalet på det nuvarande boendet är 11, varav en plats finns i en s.k. 
satellitlägenhet. 
Boendet på Ekgatan är inte tillgänglighetsanpassat och därför har förvaltningen 
planerat för flytt till nya lokaler, i Lyse. Det nya boendet Fjälla kommer att ha 15 
boendeplatser och en korttidsplats. 
Tre av de personer som kommunen idag köper plats för planeras att flytta hem till 
Lysekil när boendet öppnar. Eventuellt kan ytterligare någon person kunna flytta hem 
till ett boende i Lysekil inom 1 - 2 år. 
Vi bedömer det totala behovet till 15 platser i Lysekil för en tvåårsperiod. Med nya 
boendet i Fjälla bedöms behovet av psykiatriboende vara täckt fram till 2023. 

 
Befintliga lokaler som idag används till LSS-boende är inte fullt ut 
tillgänglighetsanpassade och boendena är ofta beläget i 2 plan vilket försvårar och 
fördyrar bemanningen och personalkostnaderna. Boendena är till stor del ägda av 
externa fastighetsägare. 
Föreningsgatan 22 och 26 är två gruppbostäder som ligger bredvid varandra och som 
inte är tillgänglighetsanpassade. Kontraktet löper fram till och med 2025-12-31. 
Kvarngatan och Kronbergets gruppbostäder ligger också bredvid varandra och har 
visserligen hiss, men är i två plan, vilket kräver mer personal. 
Kontraktet på Kvarngatan löper fram till och med 2031-09-30. 
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Kontraktet på Kronberget löper fram till och med 2026-09-30. 
På lång sikt hade det varit bra att byta ut både boendena på Föreningsgatan och 
Kronberget samt Kvarngatan. Att ha två enheter i anslutning till varandra är dock en 
stor fördel, eftersom personalen då kan samarbeta på ett enkelt sätt vid behov. 
Ett annat alternativ kan då vara att samlokalisera Kronberget och Lindens 
gruppboende. 
Även Lindens gruppbostad har brister i tillgänglighetsanpassning. Det består av sex 
lägenheter, ligger på Badhusberget i två trappuppgångar och endast den ena 
trappuppgången har hiss. Det hade varit önskvärt att även Linden på sikt kunde få 
flytta till andra lokaler som ligger i ett plan. 
Kontraktet på Linden löper på fram till och med 2024-06-30. 

 
Boende barn enligt LSS har för närvarande endast en person boende, men det finns 
plats för flera brukare där. Ytterligare en person har behov av att flytta in under 2021. 
Med anledning av att den personen behöver bo längre från grannar, centrum och en bit 
från närmsta busshållplats behöver vi en annan lokal. För brukarens egen hälsa och 
säkerhet är det viktigt att personalen ska hinna reagera om brukaren lämnar boendet 
för att ta sig till centrum eller annan plats 
Behovet är att ta fram en alternativ lokal för barnboendet under 2021. 
Kravspecifikation avseende barnboende framgår enligt bilaga 1. 

 
Lokalbehov bostadslösa 
I samband med den nya lagen om trygg och effektiv hemgång från sjukhus för 
psykiatrin har kommunens planeringsdagar minskats drastiskt. Idag har kommunen 
tre dagar på sig att ta hem patienterna om inte betalningsansvar skall träda i kraft. 
Den aktuella målgruppen har olika psykiatriska problem och det är inte ovanligt att de 
saknar bostad. Dessutom är det svårt för dem att få kontrakt på en lägenhet med tanke 
på tidigare betalningsanmärkningar och misskötsel i samband med boendet. 
Socialförvaltningen har identifierat ett behov av boende för målgruppen motsvarande 
ca 3 - 5 personer. 

 
Lokalbehov kontorslokaler 
Beroende på när och hur lokalfrågan löses för socialsekreterarna som arbetar med 
försörjningsstöd behövs fler kontor på Drottninggatan till socialtjänstens verksamhet. 
Familjebehandlarnas lokaler är inte optimalt placerade på Almgatan. Det skulle vara 
bättre för brukarna om lokalerna låg mer centralt. 
Ett alternativ är att flytta familjebehandlarna till Kungsgatan och flytta barn och 
ungdomshandläggarna från Kungsgatan till socialkontoret. 
Då blir lokalen på Almgatan ledig och kan sägas upp. 

 
Ny lokal för hemtjänsten behövs på Skaftö när Gullvivan avvecklas. 

 
Ny lokal för hemtjänsten behövs i Brastad vilket skulle kunna samlokaliseras med nytt 
trygghetsboende invid Stångenäshemmet. 

 
Lokal för familjecentral och ungdomscentral är också ett kommande behov. Lokal för 
familjecentralen är framtagen men hyresavtal är ännu ej klart. 
Om en ungdomscentral skall startas är det lämpligt att de lokalerna finns i nära 
anslutning till familjecentralen. 

 
 
 

Bilagor: 
1. Rapport, Dimensionering och lokalisering av boendeplatser 
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2. Kravspecifikation för barnboende 
 
 
 
 

Eva Andersson 
Socialchef 
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§ 85 Dnr 2020-000244 
 

Lokalförsörjning arbetslivsförvaltningen 2020 
Sammanfattning 
I kommunens lokalförsörjningsarbete ska varje nämnd behandla nämndens 
verksamheters lokalförsörjning. I dokumentet Lokalförsörjning 
arbetslivsförvaltningen 2020 redogörs behovet av lokaler för 
arbetslivsförvaltningens (ALF) verksamheter enhetsvis efter förvaltningens 
organisation. 

 
Beslutsunderlag 
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-13. 

 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar godkänna underlaget Lokalförsörjning 
arbetslivsförvaltningen 2020. 

 
Beslutet skickas till 
Arbetslivsförvaltningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Avdelningen för verksamhetsstöd 
Madelene Johansson, 
madelene.johansson@lysekil.se 

Datum 
2020-05-13 

Dnr 
UBN 2020-000244 

 
 

Lokalförsörjning arbetslivsförvaltningen 2020 
Sammanfattning 
I kommunens lokalförsörjningsarbete ska varje nämnd behandla nämndens 
verksamheters lokalförsörjning. I dokumentet Lokalförsörjning 
arbetslivsförvaltningen 2020 redogörs för behovet av lokaler för 
arbetslivsförvaltningens (ALF) verksamheter enhetsvis efter förvaltningens 
organisation. 

 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar godkänna underlaget Lokalförsörjning 
arbetslivsförvaltningen 2020. 

 
Ärendet 
Arbetslivsförvaltningens lokalförsörjningsbehov behandlas enligt redovisat förslag. 

 
Förvaltningens synpunkter 
I kommunens lokalförsörjningsarbete ska varje nämnd behandla nämndens 
verksamheters lokalförsörjning. I dokumentet PM Lokalförsörjning 
arbetslivsförvaltningen 2020 redogörs för behovet av lokaler för 
arbetslivsförvaltningens (ALF) verksamheter, se bilaga. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2019-06-12 § 55 ärende LKS 
2019–000180 om bildandet av en ny arbetslivsförvaltning från och med 1 januari 
2020. Arbetslivsförvaltningen omfattar i huvudsak verksamheterna 
arbetsmarknad, vuxenutbildning inklusive särvux samt individ- och 
familjeomsorgens verksamhet ekonomiskt bistånd. Dokumentet om 
lokalförsörjning redogör för verksamheternas behov enhetsvis. 

 
 
 
 

Per-Henrik Larsson 
Förvaltningschef 

 
Bilaga 
PM lokalförsörjning arbetslivsförvaltningen 2020 

Beslutet skickas till 
Arbetslivsförvaltningen 
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Lokalförsörjning – Arbetslivsförvaltningen 2020 

2020-05-08 

 

1. Inledning 
I dokumentet redogörs för behovet av lokaler inom för Arbetslivsförvaltningens (ALF) 
verksamheter. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2019-06-12 § 55 
ärende LKS 2019-000180 om bildandet av en ny arbetslivsförvaltning från och med 1 
januari 2020. Arbetslivsförvaltningen omfattar i huvudsak verksamheterna 
arbetsmarknad, vuxenutbildning inklusive särvux samt individ- och familjeomsorgens 
verksamhet ekonomiskt bistånd. 

 
2. Ny organisation 
Med utgångspunkt i beslutet i fullmäktige och uppdraget har ALF bildat en ny intern 
organisation i ALF. Organisationen delas in i olika enheter med delvis olika inriktningar 
enligt följande; 

 
• en enhet för vägledning och stöd 

• en enhet för arbetsliv 

• en enhet för vuxenutbildning 

• förvaltningsledning 
 

Enheten för Vägledning och stöd 
Enheten vägleder till arbete, utbildning och egen försörjning alternativt föreslår andra 
verksamhetskontakter för andra behov av stöd. Vägledning och stöd förväntas ges i 
olika former av insatser så väl individuellt som i grupp. Inom enheten samlas funktioner 
som har huvudsakligt fokus på vägledning och stöd till enskilda personer. Enheten 
ansvarar därmed för arbetet med: 

 
• ekonomiskt bistånd 

• budget- och skuldrådgivning 

• dödsboanmälan 

• förmedlingsmedel 

• arbetsmarknadsstöd med fokus på individer/sökande 

• studie- och yrkesvägledning 

• samhällsorientering 

• samhällguidning 

• kommunala aktivitetsansvaret 
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Enheten omfattar också internt stöd och administration varför flera administrativa 
funktioner samlas inom enheten. Till enheten för vägledning och stöd knyts också 
användning av resurser som tillhandahålls av Samordningsförbundet Väst, (t.ex. 
rehabvägledare, kurser och utredning) vilka enheten förväntas vägleda till. 

 
Enheten behöver plats för sammanlagt 19 medarbetare i kontor i HC Boviks lokaler. Av 
dessa 19 är 13 tillkommande och 6 redan befintliga i Bovikshuset. Socialsekreterare, 
AM konsulenter, SYV, BUS rådgivare (tillsammans 14st) behöver enskilda kontor med 
utrymningsvägar. Av dessa är 2 st kontor för ambulerande personal från övriga 
verksamheter AF/FK/SoF. Där socialsekreterare/myndighetsutövare arbetar behövs ett 
säkerhetstänk och en sluss för mottag av personer som besöker verksamheten. Det är 
önskvärt att dessa besökare inte ska behöva gå vidare in eller upp i huset där det redan 
finns ett stort flöde av övriga besökare, elever och medarbetare. Detta då det ibland kan 
uppstå hotfulla situationer och aggressivitet riktad mot beslutsfattare. Det innebär också 
att dessa medarbetare behöver tillgång till en bakväg eller alternativ utgång för att 
undvika risk för konfrontationer. Säkerhetsamordnare bör engageras för att se över 
lokalerna med behovet av skydd och larm i olika rum och lokaler. Väl ljudisolerade rum 
är också viktig förutsättning. Samhällsguide och administratörer/reception behöver 
också kontorsarbetsplatser (4st) i egna alternativt delade kontor. Enhetschefen bör 
placeras i kontor i närheten av övriga chefer. En reception eller informationsdisk för 
hela huset behövs vilken bör ligga i anslutning till huvudingången. 

 
Enheten behöver tillgång till ett större mötesrum samt ett par mindre grupp- eller 
samtalsrum för besök och samverkansmöten i olika former. Enheten behöver också en 
öppnare lokal för infotorgsverksamhet dit man kan anvisas men även till viss del 
uppsöka vid behov av vägledning och stöd i arbetsmarknadsfrågor. Utöver detta 
tillkommer behov av ett arkiv för förvaring av arkiverat sekretessmaterial. I framtiden 
kommer ett e-arkiv att införas i kommunen men det lär dröja innan hela akterna är i 
digital form. Kommunens arkivansvarig bör konsulteras för att bedöma behovet 
framöver. 

 
Enheten för Arbetsliv 
Enheten för arbetsliv ansvarar för arbetet med olika arbetsplatser och placeringar inom 
dessa. Enheten ansvarar därmed för arbetet med såväl interna som externa 
verksamheter. Enhetens interna verksamheter för sysselsättning, daglig verksamhet, 
arbetsträning, arbetsprövning (inkl. bedömning) och praktik vilka omfattas är i 
dagsläget följande; 

 
• Skeppargatan 

• Blåstället 

• Hamnreturen 

• Ankaret 

• Verkstad/transporten 
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• Naturvårdslaget 

• Café Saltö 
 

Enheten ansvarar också för arbetet med alla externa platser vilket avser platser inom; 
 

• kommunala förvaltningar och enheter 

• kommunala bolag 

• andra offentliga verksamheter 

• privata företag 

• stiftelser 

• föreningar 

Enheten behöver plats för fem medarbetare i kontor i HC Bovik alternativt i 
angränsande lokaler. Enheten behöver också tillgång till ett sammanträdesrum. 
Enhetschef placeras lämpligen med övriga chefer. Enhetens övriga verksamheter är 
särskilda praktiska verksamheter vilka finns i andra befintliga lokaler där merparten är 
ändamålsenliga. 

 
En utveckling planeras för utökat återbruk i samarbete med RAMBO. Ett sannolikt 
område för ökat återbruk är byggmaterial. För Hamnreturens verksamhet finns därmed 
ett utökat behov av lagerlokaler för att kunna öka försäljning av skrymmande material. 
Likaså finns ett behov av lokaler för sortering av material vid RAMBOs 
avfallsanläggning. Frågan om utökat återbruk behöver utredas i särskild ordning så att 
ändamålsenliga faciliteter för verksamheten kan preciseras ytterligare. 

 
 

Enheten för Vuxenutbildning 
Enheten för Vuxenutbildning ansvarar för förvaltningens utbildningsverksamheter. 
Lysekils enhet vuxenutbildning omfattar: 

• kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 

• kommunal vuxenutbildning grundläggande nivå 

• kommunal vuxenutbildning gymnasial nivå 

• Uppdragsutbildning 

• Lärcentra 

• Yrkeshögskola 

• Särskild utbildning för vuxna 
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Vuxenutbildningens verksamhet har idag tillgång till 12 lärosalar. Omfattningen av 
lärosalar motsvarar idag nästan behovet. Övriga salar är specialsalar (industri, 
programmering, kemi, fysik, biologi, metodsalar vård och omsorg och restaurang). 
Utöver lärosalar behövs tillgång till lärarrum för 21 lärare med 21 arbetsplatser. Rektor 
och två samordnare/utvecklare är i behov av var sina kontorsutrymmen. 
Rektor/enhetschef placeras i kontor i anslutning till övriga chefer. Verksamheten 
behöver också tillgång till ett konferensrum. 

 
Förvaltningsledning 
Förvaltningsledning består av förvaltningschef och eventuellt tillkommer övriga 
tjänster. Förvaltningen behöver säkerställa tillgång till kontor för eventuella 
förändringar varför förvaltningsledning ska ha tillgång till 3 kontor. Förvaltningsledning 
bör placeras i Bovikshuset tillsamman med övriga chefer. Förvaltningsledningen 
behöver också tillgång till ett sammanträdesrum. 

 
Övrigt 
För förvaltningen som helhet, tidigare nämnda enheter inkluderade, finns behov av 
minst fem sammanträdesrum i Bovikshuset. Det förutsätts också ett personalrum som 
rymmer flertalet av personalen vid raster etc. Viktiga förutsättningar för övrigt är 
parkeringsplatser. Det finns redan i dagsläget begränsat antal parkeringsplatser för 
personer som arbetar i verksamheten, besökare, elever och övriga som kommer till 
området. 

 
Framtid 
Utvecklingen både inom arbetsmarknadspolitiken och vuxenutbildningspolitiken är i 
stark förändring. I dagsläget är det oklart i vilken omfattning kommunernas 
engagemang kommer påverkas när det gäller arbetsmarknadspolitik. Eventuellt kan 
uppdrag komma att utökas med tiden. Troligtvis ökar engagemanget inom 
vuxenutbildningen med hänvisning till nationell utredning. Det gör att lokalfrågan inom 
Arbetslivsförvaltningens verksamheter måste hållas aktuell löpande och vi måste kunna 
göras snabba anpassningar till föränderliga behov. Långsiktigt är det också önskvärt att 
tänka sig större och mer ändamålsenliga lokaler utifrån Arbetslivsförvaltningens 
samlade verksamheter. I samband med långsiktiga lokalförsörjningsplanen bör detta 
beaktas. 

 
 

Per-Henrik Larsson 
Förvaltningschef Arbetslivsförvaltningen 
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Bilaga 2

Investeringar 2022-2026 Totalt BU 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan  2025 Plan 2026

Reinvestering
Samhällsbyggnadsnämnden 127,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5
Kommunstyrelsen 4,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
UBN/Utbildningsförvaltningen 9,5 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
UBN/Arbetslivsförvaltningen 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Socialnämnden 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Ram reinvesteringar 147,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5
Ram Småbåtsverksamheten 19,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0

Förslag nyinvesteringar att besluta 
Skaftö Skola + samlokalisering förskola 17,5 7,5 10,0
Bro skola + ev. samlokalisering med förskola 15,0 5,0 10,0
GC väg Fiskebäck+Tronebacken 2,0 2,0
GC‐väg Fiskebäckskil 1,5 1,5
GC‐väg Kungsgatan 1,3 1,3
Fiskhamnskajen 40,0 20,0 20,0
Krabbfisketrappan 3,0 3,0
Ångbåtsbryggan, anpassning för Västtrafik‐färja 8,0 8,0
Trygghet och tillgänglighetsanpassning 2,0 2,0
Energieffektiviseringsåtgärder 1,0 1,0
Gullmarskajen del 2 25,5 0,5 25,0
Mindre investeringar Grötöområdet 1,0 1,0
Summa nyinvesteringar 117,8 45,8 62,0 10,0 0,0 0,0

Totalt investeringar 284,3 80,3 96,5 42,5 32,5 32,5

I tabellen ovan redovisas redan beslutade investeringar (grönmarkerade) och nya investeringar för 2022.
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