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Samhällsbyggnadsnämnden
kallas till sammanträde torsdagen den 30 januari kl 09.00 i konferensrummet Gäven,
Lysekil, för behandling av följande ärenden:
Ärende
Val av justerare; Lars Nielsen
1

Information/dialog vid nämndsmötet
−

Kl 09.05 – 10.00 ÖP / Jan-Erik Larsson, avdelningen för hållbar
utveckling

2

Fastställande av dagordningen

3

Remisser – inga ärenden
Myndighetsutövning inom stängda dörrar enligt kommunallagen
6 kap. 19a §

4

Besvärsmål

4.1

Yttrande med anledning av Mark- och miljööverdomstolens föreläggande i
ärende P 13376-19, angående begäran om inhibition av bygglov för nybyggnad
av flerbostadshus på fastigheten Gamlestan xxxx m.fl. i Lysekils kommun

4.2

Mark- och miljööverdomstolens föreläggande om yttrande i ärende P 13376-19,
angående överklagande av bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på
fastigheterna Gamlestan xxxx m.fl. i Lysekils kommun

4.3

Anmälningsärende besvärsmål inga ärenden

5

Tillsynsärenden inga ärenden

6

Bygglov inga ärenden

7

Förhandsbesked

7.1
8

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av ett enbostadshus samt
garage på tilltänkt avstyckning på fastigheten Mellby xxxx.
Planärenden

8.1

Godkännande av granskningsutlåtande detaljplan för Evensås 1:79 m.fl.,
Östersidan, Lysekils kommun –

8.2

Prioritering av planarbete 1 februari - 31 maj 2020
Offentlig del av sammanträdet

9

Delegationsbeslut
−
−

−
−

Sammanställning av december månads bygglovsärenden och
redovisning av bygglovenhetens delegerade beslut
Sammanställning av november och december månads
bostadsanpassningsbidrag
Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst december månad
Tf. förvaltningschef

10

Presentation av personalen på MEX och framtidsplaner

11

Försäljning av fastigheten Lönndal 1:116

12

Försäljning av Bräcke 1:73
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13

Drift och investeringar / Christian Wrangmo

14

Slutredovisning av Mariedalsskolan / Christian Wrangmo

15

Slutredovisning av Gullmarskajen samt presentation av pågående kaj- och
bryggprojekt / Christian Wrangmo och Lars Henningsson

16

Ekonomisk redovisning av lekplatser / Margareta Govik

17

Information om vinterväghållning / Margareta Govik

18

Information om ekonomisk resultat 2019 / Daniel Jacobs

19

Intern kontrollplan 2020

20

Förtydligande av kommunens huvudmannaskap av Islandsbergskanalen

21

Tillägg i delegationsordningen

22

Förvaltningschef, ordförande och avdelningschef plan och bygg informerar

23

Anmälningsärenden
−
−
−
−
−

LKF 2019-11-20, § 223 – Svar på motion om önskan från synskadade att
måla kanterna vid övergångsställena med vit färg
LKF 2019-12-11, § 238 – Investeringsbudget 2020
LKF 2019-12-11, § 242 – Grön strategi del 2 av 2
LKF 2019-12-11, § 246 – Plan för arbete med krisberedskap och civilt
försvar 2019–2023
LKF 2019-12-11, § 250 – Reviderat reglemente med gemensamma
bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna

Lysekil den 2020-01-23
Samhällsbyggnadsnämnden

Lars Björneld
Ordförande byggnadsnämnden

Madelene Johansson
Nämndsekreterare
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1
Val av justerare
Förslag att justera dagens protokoll är Lars Nielsen

2
Fastställande av dagordning
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3

Remisser

Inga ärenden.
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4

Besvärsmål

4.1
Anmäles yttrande till Mark- och miljööverdomstolen – Bestridande av begäran
om inhibition gällande bygglov för fyra flerbostadshus på fastigheterna
Gamlestan XXXX, XXXX, XXXX, och XXXX
Diarienummer:

B-2018-190, B-2018-199, B2018-200, B2018-201

Sammanfattning
Byggnadsnämnden i Lysekils kommun beslutade den 13 december 2018 § 128-131, att bevilja
bygglov för fyra flerbostadshus på fastigheterna Gamlestan xxxx, xxxx, xxxx, och xxxx.
Länsstyrelsen beslutade den 21 maj 2019 att bifalla överklagandena, och upphäva byggloven.
Mark- och miljödomstolen har i dom den 22 november 2019 upphävt länsstyrelsens beslut
och återställt nämndens bygglovsbeslut.
De närboende klagandena har sökt prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen,
samt begärt inhibition av bygglovsbesluten.
Mark- och miljööverdomstolen har begärt samhällsbyggnadsnämndens yttrande gällande
frågan om inhibition, och lämnade endast en vecka för att svar skulle ha inkommit.
Nämndens ordförande beslutade då, i samråd med förvaltningen, att ett yttrande skyndsamt
skulle skickas in för att inte missa chansen att göra nämndens uppfattning hörd, med stöd av
samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 2019-10-01 § 158, punkt 1:8.
Mark- och miljööverdomstolen har den 20 januari 2020 beviljat prövningstillstånd samt
beslutat om inhibition av byggloven, och har i föreläggande gett samhällsbyggnadsnämnden
möjlighet att yttra sig över överklagandet.
Överklagningsdokumentet som översändes till nämnden gällande inhibitionsbeslutet var
detsamma som i ärende 4.2.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ordförandens beslut, samt antecknar yttrandet till
Mark- och miljööverdomstolen till protokollet.
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4.2
Mark- och miljööverdomstolens föreläggande om yttrande - Överklagat bygglov
för fyra flerbostadshus på fastigheterna Gamlestan XXXX, XXXX, XXXX, och
XXXX
Diarienummer:

B-2018-190, B-2018-199, B2018-200, B2018-201

Sammanfattning
Byggnadsnämnden i Lysekils kommun beslutade den 13 december 2018 § 128-131, att bevilja
bygglov för fyra flerbostadshus på fastigheterna Gamlestan xxxx, xxxx, xxxx, och xxxx..
Länsstyrelsen beslutade den 21 maj 2019 att bifalla överklagandena, och upphäva byggloven.
Mark- och miljödomstolen har i dom den 22 november 2019 upphävt länsstyrelsens beslut
och återställt nämndens bygglovsbeslut.
De närboende klagandena har sökt prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen,
samt begärt inhibition av bygglovsbesluten.
Mark- och miljööverdomstolen har den 20 januari 2020 meddelat prövningstillstånd samt
beslutat om inhibition av byggloven, och har i föreläggande gett samhällsbyggnadsnämnden
möjlighet att yttra sig över överklagandet.
Yttrandet ska vara MÖD tillhanda senast den 3 februari 2020, så beslut att skicka yttrande
måste omedelbart justeras på nämndens möte.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget, och skickar det till
Mark- och miljööverdomstolen.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
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4.3

Besvärsmål
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5

Tillsynsärenden

Inga ärenden.
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6

Bygglov

Inga ärenden.
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7

Förhandsbesked

7.1
Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av ett enbostadshus samt
garage på tilltänkt avstyckning på fastigheten Mellby XXXX
Diarienummer:

B-2019-818

Sammanfattning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus samt garage
på tilltänkt avstyckning på fastigheten Mellby xxxx.
Den föreslagna tomten är på cirka 2 000 m2. På fastigheten Mellby xxxx har tidigare två nya
tomter fått positivt förhandsbesked 2019-10-14, B-2019-383. Den nu tilltänkta avstyckningen
är belägen invid en av de beviljade tomterna.
Den aktuella platsen är belägen utanför detaljplanelagt område, i samband med ytterligare en
tomt bedöms området bli s.k. sammanhållen bebyggelse med fyra stycken bostadsfastigheter
i grupp.
Fastigheten Mellby xxxx omfattas inte av strandskydd.
Den föreslagna tomtplatsen är belägen inom riksintresseområde för kulturmiljövård enligt
3 kap. 6 § miljöbalken.
Den föreslagna tomtplatsen är belägen inom riksintresseområde för turism och rörligt
friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken.
På fastigheten finns även naturvärden i form av lövskogsinventering, ädellövskogsobjekt med
naturvärdesklass 3.
Området i den kommunala översiktsplanen ÖP 06 betecknat med R15.
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har lämant ett yttrande i vilket man tillstyrke positivt
förhandsbesked.
Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig över ansökan, och har inget att erinra mot
ansökan.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar, med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17 §, och som
svar på ansökan om förhandsbesked, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda
platsen.
Beslut motiveras med att platsen kan anses lämplig för bostadsändamål, att eventuell
framtida planläggning av området inte kan anses försvåras, att riksintressen, kulturmiljöer
och naturvård inte kan anses ta skada samt att omgivningspåverkan inte kan anses bli
påtaglig.
Samhällsbyggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att ansökan om anläggande av
enskild avloppsanläggning ska vara inlämnad innan ansökan om bygglov slutligen kan
behandlas.
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8

Planärenden

8.1
Godkännande av granskningsutlåtande detaljplan för Evensås 1:79 m.fl.,
Östersidan, Lysekils kommun
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till rubricerad detaljplan. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra en delning av fastigheten för att kunna bygga två nya
bostadshus samt riva det befintliga.
Detaljplanen har varit utskickad för granskning mellan 2019-11-11 till 2019-12-16. Inkomna
synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande.
Då inget behov av justeringar bedömts finnas är samhällsbyggnadsförvaltningen av
uppfattningen att planförslaget inte behöver ställas ut på nytt.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna granskningsutlåtandet.
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8.2
Prioritering av planarbete 1 februari – 31 maj 2020
Planenheten har tagit fram ett förslag på vilka planprojekt som verksamheten aktivt ska
arbeta med under den kommande perioden. Prioriteringen sker var fjärde månad och aktuell
period är 1 februari 2020 tom 31 maj 2020.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av
prioriteringar i planarbetet för perioden 1 februari 2020 - 31 maj 2020.
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9
Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Handläggare för plan och bygg
− Sammanställning av xxx månads bygglovsärenden och redovisning av
bygglovenhetens delegerade beslut.
− Sammanställning av xxx månads bostadsanpassningsbidrag.

Handläggare för färdtjänst
−

Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst xxx månad.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i
protokollet 2020-01-0 § XX.
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10
Presentation av personalen på MEX och framtidsplaner
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen
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11
Försäljning av fastigheten Lönndal 1:116
Sammanfattning
Arrendatorn till bostadsarrende 10-4-007 har till kommunen anhållit om att få friköpa den
till bostadsarrendet underliggande fastighet, Lönndal 1:116, i Grundsund. Fastigheten
omfattar 41 m2 där bostadsbyggnaden upptar hela fastighetens yta. Föreslagen köpeskilling
är 550 000 kronor.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bemyndiga
samhällsbyggnadsförvaltningen att sälja fastigheten Lönndal 1:116 med en köpeskilling om
550 000 kronor.
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12
Försäljning av Bräcke 1:73
Sammanfattning
Förvaltningen har under många år blivit involverade i frågor som på olika sätt berör
fastigheten Bräcke 1:73 i Lahälla. Fastigheten kom i kommunens ägo genom en expropriation
1921. Syftet med expropriationen har för länge sedan spelat ut sin roll och kommunen har i
dag ingen användning av fastigheten. Förvaltningen anser att fastigheten bör värderas och
återförs till sitt ursprung.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att fastigheten värderas av en oberoende part och där efter genom
fastighetsreglering återförs till Bräcke 1:33.
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13
Drift och investeringar
Christian Wrangmo informerar nämnden om drift och investeringar.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.
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14
Slutredovisning av Mariedalsskolan
Christian Wrangmo informerar nämnden om slutredovisningen för Mariedalsskolan.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.
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15
Slutredovisning av Gullmarskajen samt presentation av pågående kaj- och
bryggprojekt
Christian Wrangmo och Lars Henningsson presenterar slutredovisning av Gullmarskajen
samt presenterar pågående kaj- och bryggprojekt.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.
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16
Ekonomisk redovisning av lekplatser
Margareta Govik redovisar kostnader för lekplatser.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.
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17
Information om vinterväghållning
Margareta Govik informerar nämnden om vinterväghållning i Lysekils kommun.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.
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18
Information om ekonomisk resultat 2019 / Daniel Jacobs
Förvaltningsekonom Daniel Jacobs informerar nämnden om ekonomiskt resultat 2019.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.
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19
Intern kontrollplan 2020
Sammanfattning
De tre kontrollområden som föreslås för 2020 är:
− Granskning av rutinen för synpunkter, klagomål och felanmälan
− Granskning av handläggningstiden på färdtjänst, att den uppgår till högst 4 veckor
− Tillgänglighet avseende IT-tekniker i beredskap (endast IT-avdelningen)
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att godkänna intern kontrollplan 2020.
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20
Förtydligande av kommunens huvudmannaskap av Islandsbergskanalen
Sammanfattning
Kommunstyrelsen i Lysekil beslutade 2014-06-11, §86, att åta sig huvudmannaskapet för
Islandsbergskanalen, ett vattenföretag som Skaftö Öråd driver. Nu föreligger ett behov av
förtydligande av vad huvudmannaskapet innebär för lokalvägens bro över kanalen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att kommunens huvudmannaskap, som innebär att
kommunen ansvarar för framtida drift och underhåll av kanalen, även innefattar drift och
underhåll av bron inklusive dess ramper på lokalvägen till Islandsberg.
Lysekils kommun åtar sig, i likhet med vad som gäller för kanalen, ingen del i anläggandet av
bron. Det är Skaftö Öråd som ska finansiera och bygga den. Samhällsbyggnadsförvaltningen i
Lysekils kommuns ska dock ha inflytande över brons utformning och konstruktion i syfte att
minimera de framtida kostnaderna för drift och underhåll.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att det kommunala huvudmannaskapet för framtida
drift och underhåll av Islandsbergskanalen även innefattar bron inklusive dess ramper på
lokalvägen till Islandsberg.
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21
Tillägg i delegationsordningen
Sammanfattning
Delegationsordning med ärendenummer BYN A-2018-19 antogs av
samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-09 och reviderades under 2019. Under kap 9:1 och 9:2
behöver en justering göras gällande delegater. Justeringen är markerad med röd text i
delegationsordningen.
Detta för att bättre anpassa den administrativa gången i ett ärende. Bygglovenheten har tre
veckor på sig att förelägga sökande att inkomma med kompletteringar och med fler delegater
på denna arbetsuppgift blir bygglovsprocessens flöde smidigare.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta reviderat förslag till delegationsordning att
gälla fr o m 2020-01-30.
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22
Information
Förvaltningschef, ordförande och avdelningschef plan och bygg informerar
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23
Anmälningsärenden
−
−
−
−

−

LKF 2019-11-20, § 223 – Svar på motion om önskan från synskadade att måla kanterna
vid övergångsställena med vit färg
LKF 2019-12-11, § 238 – Investeringsbudget 2020
LKF 2019-12-11, § 242 – Grön strategi del 2 av 2
LKF 2019-12-11, § 246 – Plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019–
2023
LKF 2019-12-11, § 250 – Reviderat reglemente med gemensamma bestämmelser för
kommunstyrelsen och nämnderna

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i
protokollet 2020-01-30 § XX.

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-01-07

Dnr
B-2019-47

Samhällsbyggnadsförvaltningen / Avdelningen för plan
Fredrik Jonasson, 0523-613369
fredrik.jonasson@lysekil.se,

Godkännande av granskningsutlåtande
Detaljplan för Evensås 1:79 m.fl., Östersidan, Lysekils
kommun
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till rubricerad detaljplan.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en delning av fastigheten för att kunna
bygga två nya bostadshus samt riva det befintliga.
Detaljplanen har varit utskickad för granskning mellan 2019-11-11 till 2019-12-16.
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett
granskningsutlåtande.
Då inget behov av justeringar bedömts finnas är samhällsbyggnadsförvaltningen av
uppfattningen att planförslaget inte behöver ställas ut på nytt.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna granskningsutlåtandet.
Ärendet
För fastigheten gäller en byggnadsplan från 60-talet som innehåller förhållandevis
stora fastigheter men med små byggrätter. Därför önskar fastighetsägaren att ändra
detaljplanen för att möjliggöra en fastighetsdelning och kunna bygga två nya
bostadshus samt riva det befintliga. Fastigheten ligger inom ett område som är
klassat som riksintresse för kulturmiljövården enligt Miljöbalken 3 kap. 6 §.
Planförslaget avser reglera utformning, placering och utseende genom
planbestämmelser för att anpassa de nya byggnaderna till den värdefulla
kulturmiljön.
Förvaltningens synpunkter
Då inget behov av justeringar bedömts finnas är samhällsbyggnadsförvaltningen av
uppfattningen att planförslaget inte behöver ställas ut på nytt. Se kommentar till
respektive yttrande i granskningsutlåtandet.
Planförslaget bedöms inte vara av avvikande principiell beskaffenhet eller av annan
större vikt, då planen är liten till omfattningen och att anpassning av ny bebyggelse
följer traditionell och platsbunden byggnadstradition samt att hänsyn har tagits till
den skyddade kulturmiljön. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer därför lämna
över antagandehandlingar till samhällsbyggnadsnämnden för beslut om antagande i
enlighet med reglemente för samhällsbyggnadsnämnden § 1 p 1, och i enlighet med
PBL 5 kap. 27§.
Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | planochbygg@lysekil.se | www.lysekil.se

Tjänsteskrivelse

Per Garenius
Förvaltningschef

Fredrik Jonasson
Handläggare

Bilaga
Granskningsutlåtande, detaljplan för Evensås 1:79 m.fl. 2020-01-07.
Övriga planhandlingar återfinns på kommunens hemsida.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avdelningen för plan
Exploatören

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | planochbygg@lysekil.se | www.lysekil.se

Dnr: SBN B-2019-47
Datum: 2020-01-07

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Evensås 1:79 m.fl., Östersidan, Lysekils kommun
Handläggning

Ett förslag till detaljplan för Evensås 1:79 m.fl. har varit utsänt på granskning från 2019-11-11
till 2019-12-16. Planförslaget skickades till Länsstyrelsen, centrala organ, kommunala
instanser och sakägare enligt särskild sändlista.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en delning av fastigheten för att kunna bygga två
nya bostadshus samt riva det befintliga.
Planprocessen drivs med standardförfarande enligt 5 kap 7 §, plan- och bygglagen
(2010:900). Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.
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Inkomna yttrande och
samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer
1. Länsstyrelsen
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer att de anpassningar som har gjort med avseende på byggrätternas
omfattning i skala och höjd passar väl in i det känsliga och exponerade landskapet som det är
fråga om det aktuella området. Vidare anser Länsstyrelsen att de utformningsbestämmelser
som reglerar byggnaders utseende ger en tillräcklig anpassning till den omgivande
byggnadstraditionen. De bergtekniska frågorna har utretts och hanterats i planen. Se även
yttrande från SGI.
Länsstyrelsen bedömer således med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och
nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av
Länsstyrelsen om den antas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas, att
mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte
iakttas, att strandskydd enligt kap 7. Miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser,
eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boende och övrigas hälsa eller säkerhet
eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Detta beslut har fattats av planhandläggare Matti Lagerblad.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER
Noteras.

2. Statens geotekniska institut
Yttrande över granskningshandling.
Statens geoteknisk institut (SGI) har av Lysekils kommun beretts möjlighet att yttra sig
avseende samrådshandling för rubricerad detaljplan. SGI:s yttrande avser geotekniska
säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till
översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår
således inte.
Underlag, Samrådshandling
1. Plankarta och planbeskrivning upprättad 2019-11-04
2. Samrådsredogörelse, upprättad 2019-06-10
3. Bergtekniks utredning, upprättad 2019-06-28
SGI, synpunkter
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
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SGI noterar de justeringar som genomförts och de rekommendationer som ges i underlag (3)
och har inget att erinra mot fortsatt planläggning ärendet.
SIG vill dock lyfta en fråga till kommunen om behoven att åtgärda de fyra block som anges i
underlag (3). Kan ett alternativ vara att spärra av området som anses vara hotat vid
eventuellt blockutfall i samband med sprängning och därefter besiktiga slänten för att
bedöma bergsläntens kvarvarande stabilitet och eventuella behov av åtgärder.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER
Bergteknisk sakkunnig konsult ska anlitas vid detaljprojektering. Rekommendationer ska
ges för vilka tillvägagångssätt som är lämpliga för hällmarken och vilka säkerhetsåtgärder
som behöver vidtas.

3. Lantmäteriet
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2019-11-04) har följande noterats:
Lantmäterimyndigheten har tagit del av granskningshandlingarna och har inga ytterligare
synpunkter

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER
Noteras.

4. Skanova
Skanova AB har tagit del av finns något att invända mot planförslaget.
På bifogad lägeskarta är Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område markerade.
Förutsätts att befintliga kablar/rör kan ligga kvar i befintligt läge. Om eventuell flyttning
erfordras bekostas den av exploatör.
Eventuell undanflyttning beställes via e-post: skanova-remisser-goteborg@skanova.se och
skall göras i god tid innan eventuell åtgärd krävs.
För digitala kartor samt utsättning hänvisas till www.ledningskollen.se
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kanalisation, plast

inmätt läge
osäkert läge

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER
Noteras.

5. LEVA i Lysekil
Leva i Lysekil har följande synpunkter på detaljplanen:
VA
Planbeskrivningen från Stycket Teknisk Försörjning Förändringar sid 20.
Det finns en förbindelsepunkt för VA till den befintliga fastigheten. Vid avstyckning av
fastighet måste det skapas en ny förbindelsepunkt för den norra fastigheten. Vid ny
exploatering bedöms inte dagvattenflödens öka i någon nämnvärd utsträckning. Då större
andel av marken än idag kommer hård göras skapas bättre förutsättningar att omhänderta,
fördröja och avleda exempelvis takvatten som annars hade fallit på hällmarken. Dagvatten
från hårdgjorda ytor inom planområdet ska efter lokal fördröjning avledas till Hålevägen.
EL
Inget att erinra
Gatubelysning
Inget att erinra
Fjärrvärme
Ingen att erinra
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER
Planbeskrivningens stycke om teknisk försörjning uppdateras enligt ovan.

6. RAMBO
Igen erinran.

7. Trafikverket
Trafikverkets granskningsyttrande över detaljplan Evensås 1:79 i Lysekils
kommun
Trafikverket har fått rubricerade ärende för yttrande.
Trafikverket yttrade sig i samrådsskedet och hade då inga invändningar mot
planförslaget i sig. Däremot framfördes synpunkter på den rådande trafiksituationen på
Skaftö med avseende på främst sträckan Skaftö bron till Östersidan.
Lysekils kommun har meddelat att denna fråga ska hanteras/utredas i pågående
översiktsplanearbete.
Synpunkter
Trafikverket har inget att erinra i detta ärende.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER
Noteras.

8. Politiska partier
Inga inkomna yttranden

9. Bohusläns museum
Betr. detaljplan i granskningsskedet för fastigheten Evensås 1:79,
Östersidan, Skaftö sn, Lysekils kn
Ert dnr: B-2019-47
Bohusläns museum har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Gäller rivning av ett
fritidshus, delning av tomten i två och nyuppförande av två enbostadshus.
Vi har yttrat oss i samrådsskedet 2017-07-06, dia nr 17/257 LR.
Underlag: granskningshandlingar upprättade av Lysekils kommun daterade 2019-11-04.
Utlåtande
Vi har inget att invända mot planförslaget och tycker att det är positivt att
Planbestämmelserna,
f1-5 samt q1, a1 reglerar utformningen av de nya byggnaderna.
Det finns inga registrerade fornlämningar på fastigheten eller i dess omedelbara närhet.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER
Noteras.
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10. Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har tagit del av detaljplan för Evensås 1:79 och lämnar
följande yttrande.
Vattenfall har elanläggningar inom området vilket visas av bifogad karta. Blå streckad linje =
0,4 kV lågspänningsmarkkabel. Ledningarnas läge i kartan är osäkert, hänvisar till
https://www.ledningskollen.se/ för att få kabelutsättning.
Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas
av exploatören.
Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar måste
uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter.
Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av genomförandet.
Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och
telestyrelsens https://www.ledningskollen.se/ Om ärendet brådskar kontakta Vattenfalls
kundtjänst på telefon: 020–82 00 00, kostnaden för utryckningen debiteras då beställaren.
Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader uppföras, marknivån ändras, eller andra åtgärder
vidtagas som äventyrar funktionen eller driften av nätägarens anläggningar.
Vattenfall har den lokala elnätsförsörjningen och nyanslutning beställs via
https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på telefon: 020–82 00 00.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER
Samråd skall ske med Vattenfall i samband med detaljprojektering och krav i enlighet med
Nät 2012 K § 7.3 ska efterföljas.
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
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11. Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Yttrande

Miljönämnden har inga synpunkter på rubricerat förslag till detaljplan.
Beskrivning av ärendet
Planarbetet syfte är möjliggöra en delning av fastigheten för att möjliggöra nybyggnation av
två bostadshus, samt rivning av det befintliga. För fastigheten Evensås 1:79, Östersidan,
gäller en detaljplan från 60-talet som innehåller förhållandevis stora fastigheter men med
små byggrätter. Fastigheten ligger inom ett område som är klassat som riksintresse för
kulturmiljövården enligt miljöbalken 3 kap 6 §. Planförslaget ska reglera utformningen,
placering och utseende genom planbestämmelser för att anpassa de nya byggnaderna till den
värdefulla kulturmiljön.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER
Noteras.
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Sakägare
12. Fastighet Evensås 1:169, Petter Ljungberg och Kajsa Harling
Yrkande om ändrad tillåten byggräns
Enligt planförslaget sida 11, förändringar skall man försöka bevara den vackra hällmarken i
planområdets norra del i görligaste mån, samt bevara havsutsikten för fastigheten Evensås
1:169. I bilagan Illustrationskarta har man ritat in den kommande norra byggnaden på ett
sätt som, enligt vår uppfattning, uppfyller detta mål. Det finns dock, vid nuvarande förslag,
möjlighet att vrida huset något och flytta det åt nordost och istället placera bygganden längs
den gräns för tillåten byggmark som går i nordväst-sydostlig riktning.
Detta skulle medföra dels att en betydande del av hällmarken förstörs och samt att utsikten
för bakomliggande fastighet ytterligare försämras.
Vi yrkar att gränsen för tillåten bebyggelse på den norra tomten flyttas så att det nordligaste
hörnet av det tillåtna området flyttas söderut tills det når den nordöstra fasaden på inritad
byggnad på illustrationskartan.
Risk vid sprängning
Vårt hus på fastigheten Evensås 1:169, är delvis uppfört på sprängsten. En hög gjuten grund
vetter åt de blivande nya byggnaderna.
Vi vill försäkra oss om att vi får ersättning för skador och kan uppstå vid eventuellt
kommande sprängning.
Vi yrkar därför att besiktningen/fotodokumentationen av vår fastighet och grund sker innan
byggnadsarbetet påbörjas. Vi skall få del av besiktningsresultatet.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER
Inför granskning har prickmarken i norr utökats till att omfatta hällmarkens högsta del.
Detta medförde en minskning av byggbar mark med ca 90 kvadratmeter. Gränsen
flyttades mot sydväst ca 6,5 meter. Till detta har planbestämmelser införts för att
säkerställa att hällmarksområdet helt skyddas mot att byggnader uppförts.
Planbestämmelse f 4 reglerar takåsorientering i nordväst-sydostlig riktning, vilket gör att
placeringen av ny bebyggelse är begränsad.
Förvaltningen anser att planförslagets angivna egenskapsgräns för prickmark i norr är
rimlig för att säkerställa lämplig ny fastighetsbildning, och att tillräcklig hänsyn har tagits
för att säkerställa hällmarksområdets bevarande, tillika utsikt för fastigheter i öster.
Bergteknisk sakkunnig konsult ska anlitas vid detaljprojektering. Rekommendationer ska
ges för vilka tillvägagångssätt som är lämpliga för hällmarken och vilka säkerhetsåtgärder
som behöver vidtas.
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13. Fastighet Evensås 1:168, Malin Ljungberg Skåtun och Helge
Skåtun
Ändrad tillåten byggräns
Enligt planförslaget sidan 11 förändringar skall man försöka bevara dem vackra hällmarken i
planområdets norra del i görligaste mån.
I bilagan Illustrationskartan har man ritat in den kommande norra byggnaden på ett sätt som
uppfyller detta mål. Det finns dock, vid nuvarande förslag, möjlighet att vrida huset och flytta
det åt nordost och istället placera byggnaden längs den gräns för tillåten byggmark som går åt
nordväst.
Detta skulle medföra att ytterligare en del av hällmarken förstörs.
Vi yrkar att gränsen för tillåten bebyggelse på den norra tomten flyttas så att den längs den
nordöstra fasaden på inritad byggnad Illustrationskartan alternativt att föreslagen placering
på illustrationskartan ej får frångås.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER
Se svar till Evensås 1:169.

14. Fastighet Evensås 1:82, Birgitta Sundell för fastighetsägarna
Vi har tagit del av förslaget som vi tycker är bättre t.ex. med bevarande av berghällar.
Följande känner vi oro för:
•

•

Vad händer vid eventuell sprängning? Påverkan på vår fastighet? T ex för
vattenavledning som går under vårt stora hus. Vi vill att det görs särskild
utredning/besiktning enligt förslag från remissinstanser.
Vad händer med dagvattnet? Vår erfarenhet att det påverkas vid nybyggnationer som
varit inom området. Vi vill att särskild utredning görs enligt förslag från
remissinstans.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER
Bergteknisk sakkunnig konsult ska anlitas vid detaljprojektering. Rekommendationer ska
ges för vilka tillvägagångssätt som är lämpliga för hällmarken och vilka säkerhetsåtgärder
som behöver vidtas.

Vid ny exploatering bedöms inte dagvattenflödena öka i någon nämnvärd
utsträckning. Ytterligare utredning är därför inte nödvändigt. Då en större andel av
marken än idag kommer hårdgöras skapas bättre förutsättningar att omhänderta,
fördröja och avleda exempelvis takvatten som annars hade fallit på hällmarken. En
planbestämmelse reglerar att dagvatten från hårdgjorda ytor inom planområdet ska efter
lokal fördröjning avledas österut till Hålevägen.
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Övriga yttranden
15. Skaftö Öråd

Vi ställer oss frågande till detaljplan i detaljplan. Regler i ursprungsplanen som bör
vara gemensamma för nya, kan gå förlorade om de inte upprepas i nya planer.
Plankartan saknar tomtindelning och eventuell prickmark mellan blivande fastigheter.
Hur när varandra får husen stå?
Vägen för fastigheten 1:49 som delvis hamnar på blivande tomt 1:79 för bostadshus,
måste fastställas med vägområde på båda sidor av den körbara vägen för diken, snösträngar
och eventuella framtida ledningar. Är detta säkrat av beteckningen GA på plankartan?
Dagvatten i spillvattenledning är tveksamt. Man kan får uppfattning av
planbeskrivningens text (se citat nedan) för befintliga fastigheter, att det är godtagbar
lösning att överföra dagvatten till spillvattennätet, vilket är tveksamt. Frågan bör
uppmärksammas av LEVA.
”Dagvatten rinner idag direkt på marken och tar de vägar som terrängen tillåter. En
rännstensbrunn för dagvatten finns i korsningen vid Hålevägen. Det finns dock inte något
separat ledningsnät för dagvatten i området, och dagvatten leds i spillvattenledningen.”

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER
Planförslaget skapar förutsättningar för uppförandet av två nya hus med modern året
runt-standard. Detta medgavs inte i gällande byggnadsplan och föranleder planändringen.
Äldre planbestämmelser för fastigheten är inte relevanta för rubricerat planförslag, då
avvägning enligt PBL och MB görs i enlighet med gällande lagstiftning.
Placering av nya byggnader ska följa boverkets byggregler och regleras därför inte i
detaljplanen då detta sker vid bygglovsprövningen. Detta beskrivs på s. 21 i
planbeskrivningen.
Gemensamhetsanläggningen för vägområdet ligger kvar och påverkas inte av
detaljplaneförslaget. Servitut ska ordnas för fastigheterna söder om planområdet.
LEVA i Lysekil AB är medveten om dagvattenfrågan på Östersidan, och har i sitt yttrande
bekräftat planbeskrivningens ställningstagande angående dagvatten i och med ny
exploatering inom fastigheten. En planbestämmelse reglerar att dagvatten från
hårdgjorda ytor inom planområdet ska, efter lokal fördröjning, avledas österut till
Hålevägen.
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Justeringar efter granskning

Inget behov av justeringar av planförslaget bedöms finnas med anledning av de synpunkter
som inkommit under granskningen. Redaktionell ändring i enlighet med remissvar från
LEVA i Lysekil AB kompletteras planbeskrivningen.

Fortsatt planarbete

Då inget behov av justeringar bedömts finnas har Samhällsbyggnadsförvaltningen
uppfattningen att planförslaget inte behöver ställas ut på nytt. Planförslaget kan därmed
överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2019-12-18

Fredrik Jonasson
Planhandläggare
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Tjänsteskrivelse
Datum
2020-01-17

Dnr
B 2020–51

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Avd. för Plan och Bygg
Anna Wigell, 0523-61 33 54
anna.wigell@lysekil.se

Prioritering av planarbete 1 februari – 31 maj 2020
Sammanfattning
Planenheten har tagit fram ett förslag på vilka planprojekt som verksamheten aktivt
ska arbeta med under den kommande perioden. Prioriteringen sker var fjärde
månad och aktuell period är 1 februari 2020 tom 31 maj 2020.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av
prioriteringar i planarbetet för perioden 1 februari 2020 tom 31 maj 2020.
Ärendet
Tre gånger om året lyfter samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet prioritering av
planarbete för samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär en redovisning av de
detaljplaner och strategiska projekt som verksamheten aktivt ska arbeta med under
aktuell period. De tre prioriteringsperioderna löper över tidsspannen februari-maj,
juni-september samt oktober-januari.
Prioritering av planarbeten sker i dialog med berörda avdelningar samt chef för
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Aktuell period sträcker sig från 1 februari 2020 till 31 maj 2020 och redovisas i
Bilaga 1 Arbetsprogram.
Förvaltningens synpunkter
Under rubricerad prioperiod föreslås att ytterligare tre detaljplaner aktualiseras.
Faktorer som styr vilka planer som tas med under den aktuella perioden bedöms
utifrån följande aspekter:
•

Detaljplanens prioritet i planbeskedsbeslutet

•

Detaljplanens angivna tidigast uppstart i planbeskedsbeslutet

•

Avslut av påbörjade detaljplaner med aktiv initiativtagare

•

Avslut av långtgående detaljplaner med aktiv initiativtagare

•

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål med inriktningen att skapa bostäder i
Lysekils tätort

•

Kommunstyrelseförvaltningens strategiska planering och behov av
sakkunskap från samhällsbyggnadsförvaltningen

•

Personella resurser samt planprojekt av varierande komplexitet och storlek
för möjligheten att parallellt driva flera planer med en god kontinuitet

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

Tjänsteskrivelse

Plan och Byggavdelningen arbetar för en framåtsyftande samhällsbyggnadsprocess
som helhet. Det kräver insatser både av strategisk och förebyggande art liksom för
genomförande efter en laga kraft-vunnen detaljplan. Pågående strategiskt arbete där
Plan och Byggavdelningen medverkar är ny översiktsplan, riktlinjer för
bostadsförsörjning samt kulturmiljöprogram. Framförallt kräver det insatser från
planhandläggarna.

Per Garenius
Samhällsbyggnadschef

Anna Wigell
Avdelningschef Plan och Bygg

Bilaga
Bilaga 1 Arbetsprogram (daterat 2020-01-17)
Beslutet skickas till
Plan och Byggavdelningen, Planenheten
Tekniska avdelningen
Avd. för Hållbar utveckling
Förvaltningschef SBF

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

Datum: Justerat 20-01-17

Arbetsprogram detaljplaner

Pågående DP

Ej pågående DP
Troligt Antagande

PRIVATA PLANER
Lysekil

Program

Samråd

Granskning Antagande

2020

2020

Jan-jun

Juli-Dec

Boendeformer

Annat

Småhus Lägenheter

Gullmarsbadens camping

-

-

camping

Norra Hamnstranden
S. Hamnen - handelscentrum

-

100+

hotell/kontor/handel/trygghetsboende

-

-

handel

Trellebystrands Camping
Dona 2:1
Höjdgatan
Ulseröd 1:29
Mariedal 3:19 mfl
Slätten 1:339 (Revolvern)
Hotell Lysekil

-

-

villavagnar

-

antal?

-

-

-

ta bort byggrätter

10-15 st

-

-

ca 100

hyresrätter/bostadsrätter

-

25-30

hyresrätter

-

antal?

hotell

ca 20-35

ca 20

småhus/lägenheter

-

-

camping

ca 20 st

trygghetslägenheter

-

(§113)

ca 6

-

småhus

?

?

-

2

-

(§113)

-

-

Fiskvårdsanläggning

ca 40

ca 30-50

förskola

-

-

verksamheter/småbåtshamn

-

-

restaurang

-

-

verksamhet

ca 15-20

alt. ca 35

handel/kontor/hantverk

Lyse
Norra Skalhamn, Lyse 1:52 och 1:57
Sävens camping, Skalhamn
Brastad-Bro
Tuntorp 4:156
Holländaröd 1:63
Skaftö
Fossa 1:116
Fossa 1:33, Rågårdsvik
Fyreberget, Vägeröd 1:69, Östersidan
Evensås 1:79
Grönskult 1:42 mfl (S Stockevik)

KOMMUNALA PLANER
Lysekil
Norra Tronebacken
Valbodalen
Restaurang Rosvik
Lyse

ca 8
ca 6

Program

Samråd

AKTUELL STRATEGISK PLANERING

Ny översiktsplan
Riktlinjer för bostadsförsörjning
Kulturmiljöprogram
Se Huset

ANTAGNA DETALJPLANER UNDER 2017
Lönndals verksamhetsområde KF 2017‐06‐21
Gamlestan 22:4 m fl
KF 2017‐06‐21

Laga kraft 2017
Laga kraft 2018

ANTAGNA DETALJPLANER UNDER 2018
ICA Grundsund Lönndal 8:1 mfl
KF 2018‐02‐08
Evensås 1:6
KF 2018‐06‐20
Gamla Mejeriet
KF 2018‐09‐20

Laga kraft 2018
Laga kraft 2018
Laga kraft 2018

ANTAGNA DETALJPLANER UNDER 2019
Södra hamnen 6:2
KF 2019‐03‐25
Vägeröd 1:70
KF 2019‐06‐12
Sjukhuset slätten 15:7
KF 2019‐10‐23

Laga kraft 2019
Laga kraft (ej ännu)
Laga kraft (ej ännu)

Antagen

Bearb. Antagandehandl

Utst/Granskningsutlåtande

Utställning/Granskning

Bearb./beslut om granskn

Samrådsredogörelse

Samråd

Bearb./beslut samråd

Progrsamredog/startm.

Programsamråd.

Bearb/beslut progsamr

NY

småhus

Granskning Antagande

Brastad-Bro
Hallinden industriområde
Skaftö
Torvemyr 2

Programarb/startmöte.

NY

NY

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-01-07

Dnr
SBN MG-2019-348

Samhällsbyggnadsförvaltningen / Avdelningen för Plan- och bygg
Mynta Sandberg, 0523-61 33 59
mynta.sandberg@lysekil.se

Försäljning av fastigheten Lönndal 1:116
Sammanfattning
Arrendatorn till bostadsarrende 10-4-007 har till kommunen anhållit om att få
friköpa den till bostadsarrendet underliggande fastighet, Lönndal 1:116, i
Grundsund. Fastigheten omfattar 41 m2 där bostadsbyggnaden upptar hela
fastighetens yta. Föreslagen köpeskilling är 550 000 kronor.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bemyndiga
samhällsbyggnadsförvaltningen att sälja fastigheten Lönndal 1:116 med en
köpeskilling om 550 000 kronor.
Ärendet
Lysekils kommun har ett cirka tiotal tecknade avtal för byggnad på ofri grund för
bostäder, s.k. bostadsarrenden.
Arrendatorn till bostadsarrende 10-4-007 har till kommunen anhållit om att få
friköpa den till bostadsarrendet underliggande fastighet, Lönndal 1:116, i
Grundsund. Fastigheten omfattar 41 m2 där bostadsbyggnaden upptar hela
fastighetens yta.
Föreslagen köpeskilling är 550 000 kronor, vilket motsvarar 13 415 kr/m2.
En värdering av marknadsvärdet har gjorts som bygger på taxeringsuppgifter för
jämförbara objekt på tomtmark i närområdet. Föreslagen köpeskilling ligger väl i
linje med värderingen.
I beslut från kommunstyrelsen 2011.03.09 § 37 har princip för försäljning av mark
för byggnad på ofri grund beslutats.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen försäljning är lämplig och
att de uppsatta principerna efterlevs i ärendet.
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Förvaltningens utredning
I kommunstyrelsens beslut från 2011.03.09 § 37 redogörs de principer kommunen
har vid försäljning av mark för byggnad på ofri grund.
I principen framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen ska:
-

utreda lämpligheten kring försäljning av mark för de byggnader som står på
ofri grund och erbjuda dessa till försäljning till arrendatorn.

-

marken ska säljas till marknadsanpassat pris.

-

värdering av marken ska ske på det sätt samhällsbyggnadsförvaltningen
finner lämpligt.

-

om marken har bedömts lämplig till försäljning och värdering har skett
kommer samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuda marken till försäljning till
respektive husägare.

-

är husägaren inte intresserad av att friköpa fortsätter befintligt
bostadsarrende att löpa.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mynta Sandberg
Mark- och exploateringsingenjör

Beslutet skickas till
Avdelningen för Plan- och bygg
lindper@gmail.com
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Tjänsteskrivelse
Datum
2020-01-23

Dnr
SBN MG-2018-215

Samhällsbyggnadsförvaltningen / Avdelningen för Plan och bygg
Jeanette Almroth, 0523-61 31 42
jeanette.almroth@lysekil.se

Försäljning av Bräcke 1:73
Sammanfattning
Förvaltningen har under många år blivit involverade i frågor som på olika sätt berör
fastigheten Bräcke 1:73 i Lahälla. Fastigheten kom i kommunens ägo genom en
expropriation 1921. Syftet med expropriationen har för länge sedan spelat ut sin roll
och kommunen har i dag ingen användning av fastigheten. Förvaltningen anser att
fastigheten bör värderas och återförs till sitt ursprung.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att fastigheten värderas av en oberoende part och där efter
genom fastighetsreglering återförs till Bräcke 1:33.
Ärendet
Lysekils kommun har ett pågående lantmäteriärende som avser
fastighetsbestämning av Bräcke 1:73. Förvaltningen har avbrutit lantmäteriets
utredning för att i stället gå vidare med en fastighetsreglering där Bräcke 1:73
(fortsatt kallad fastigheten) i sin helhet överförs till Bräcke 1:33.
Försäljning av fastigheten prövades 2011 och 2013 (LKS 2009–000362), båda
gångerna avslog kommunstyrelsens ledningsutskott förvaltningens förslag till
försäljning. Tidigare intressent, ägaren till Bräcke 1:33 är fortsatt intresserad av att
köpa fastigheten. Förvaltningen har även fått en förfrågan från en förening som är
aktiv i området, de vill arrendera fastigheten med ändamålet skötsel.
Förvaltningens utredning
År 1921 exproprierade Brastads kommun ett mindre område i Lahälla, syftet med
expropriationen var att området skulle användas som lastageplats. Området blev
registrerat som en fastighet men det var flera viktiga frågor som inte kunde avgöras.
Det gällde bland annat områdets omfång, gränsernas exakta sträckning, om det
tillhör vattenområde, om det finns andra rättigheter, ”fråga om äganderätt” och
”fråga om lagfart”.
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Förvaltningen har under många år blivit involverade i frågor som på olika sätt berör
fastigheten, något som varit både tidskrävande och kostsamt. Syftet med
expropriationen har för länge sedan spelat ut sin roll och kommunen har utifrån
rådande förutsättningar ingen användning för fastigheten. För att kunna arrendera
ut hela eller del av fastigheten behöver en fastighetsbestämning genomföras.
Förvaltningen anser att fastigheten genom fastighetsreglering bör återföras till sitt
ursprung, Bräcke 1:33 som den en gång exproprierades från.
År 2009 bytte den angränsande fastigheten Bräcke 1:33 ägare. Den nye ägaren hade
för avsikt att bedriva marina i egen regi och en konflikt uppstod mellan den nye
ägaren och föreningen som arrenderade del av Bräcke 1:33 sedan tidigare. Vid den
här tiden arrenderade föreningen även fastigheten av kommunen och senare under
året inkom de med en förfrågan om köp. Fler förfrågningar inkom till förvaltningen
från andra intressenter och förutsättningarna för en försäljning utreddes.
Förvaltningen ansåg att det var lämpligast att fastigheten återfördes till sitt
ursprung Bräcke 1:33.
Ägaren till Bräcke 1:33 erbjöds att köpa fastigheten men kommunstyrelsens
ledningsutskott avslog förvaltningens förslag till försäljning. Ägaren till Bräcke 1:33
inkom med en begäran om omprövning av beslutet. Frågan prövas men även denna
gång avslog ledningsutskottet förvaltningens förslag till försäljning.
Under 2013 löper det arrendeavtal som föreningen har med kommunen ut,
föreningen vill fortsätta att arrendera men eftersom det kommit till förvaltningens
kännedom att fastighetens gränser inte är kända avslås förfrågan om förnyat
arrende. Under åren som följer involveras kommunen på olika vis i frågor som är
kopplade till fastighetens nyttjande och konsekvenser av att fastighetens gränser
inte är fastställda.
Under 2018 ansöker förvaltningen om lantmäteriförrättning i syfte att fastslå
fastighetens gränser. Förrättningen tenderar att bli oproportionerligt kostsam i
förhållande till nyttan, det vill säga kännedom om fastighetens gränser.

Per Garenius
Samhällsbyggnadschef

Jeanette Almroth
Mark- och exploateringsingenjör

Beslutet skickas till
Avdelningen för Plan och bygg
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Tjänsteskrivelse
Datum
2020-01-20

Dnr
A-2019-135

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

Intern kontrollplan 2020
Sammanfattning
De tre kontrollområden som föreslås för 2020 är:
− Granskning av rutinen för synpunkter, klagomål och felanmälan
− Granskning av handläggningstiden på färdtjänst, att den uppgår till högst 4
veckor
− Tillgänglighet avseende IT-tekniker i beredskap (endast IT-avdelningen)
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att godkänna intern kontrollplan 2020.
Ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter har utifrån reglemente för intern
kontroll och tillämpningsanvisningar upprättat förslag till intern kontrollplan för
verksamhetsåret 2020. Granskningsområden identifieras med utgångspunkt från
risk och väsentlighetsbedömning. Resultatet av granskning och analys, rapporteras
i den form och omfattning som fastställs i kontrollplanen. Rapporter från
respektive nämnd ska lämnas årligen till kommunstyrelsen och kommunens
revisorer. Grunden för planering, prioritering och genomförande av den interna
kontrollplanen är risk- och väsentlighetsanalyser. Kontrollprocesserna ska
prioritera områden där högre risk föreligger. Kommunstyrelsen har beslutat om ett
delvis nytt förfarande vid framtagandet av nämndernas interna kontrollområden
vilket innebär att den interna kontrollen delas upp i tre beslutssteg. Detta ärende är
det andra i de tre stegen vilket innebär att besluta om en intern kontrollplan för
2020.
Tre kontrollområden, med väsentlig betydelse för samhällsbyggnadsförvaltningen,
har identifierats för 2020
−
−
−

Granskning av rutinen för synpunkter, klagomål och felanmälan
Granskning av handläggningstiden på färdtjänst, att den uppgår till högst 4
veckor.
Tillgänglighet avseende IT-tekniker i beredskap (endast IT-avdelningen)

Förvaltningens utredning
Granskning av rutinen för synpunkter, klagomål och felanmälan
Samhällsbyggnadsförvaltningen vill säkerställa processen kring besvarande av
synpunkter, klagomål och felanmälan på gata, park och småbåtsenheten. Ärenden
kan inkomma via registraturen, via enhetens egna mejl, till handläggare via mejl
eller telefon. Om ärendet kommer via registraturen lämnas det vidare till enheten
som registrerar ärendet i verksamhetssystemet EDP Vision. Enhetens administratör
skickar vidare ärendet till berörd tjänsteman eller handhar ärendet själv.
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Förvaltningen ser allvaret i processen då det finns brister i rutinen kring
besvarandet och vill säkerställa processen. Kontrollområdet är därför högst relevant
att granska.
Handläggningstiden på färdtjänst, att den uppgår till högst 4 veckor
Granskning av handläggning av färdtjänst, att den uppgår till högst 4 veckor enligt
fastställd rutin. Efter inkommen ansökan och läkarutlåtande görs utredning om
beslut om färdtjänst. Därefter ska sökande få ett beslut inom 4 veckor.
Tillgänglighet avseende IT-tekniker i beredskap
Samhällsviktiga funktioner bedrivs inom kommunerna dygnet runt på årets alla
dagar. Dessa funktioner har ett behov att kunna få stöd och hjälp utanför kontorstid
av IT-avdelningen. Kraven på verksamheterna ökar i takt med att fler och fler
arbetsprocesser digitaliseras, vilket då ökar kravet på en stabil och fungerande drift
och förvaltning av IT-system och nätverk.
I arbetet med att ta fram risk och sårbarhetsanalyser för förvaltningar och sektorer i
enlighet med MSBFS 2015:5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrifter och allmänna råd om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser så har
det framkommit att tillgången till fungerande IT-system och infrastruktur är en
sårbarhet och risk för verksamheterna. Alla användare och samarbetspartners kan
ringa till oss.

Per Garenius
Förvaltningschef

Linda Wising
Verksamhetsutvecklare/
Granskningsansvarig

Bilaga
Intern kontrollplan 2020, samhällsbyggnadsnämnden
Intern kontrollplan 2020, IT-avdelningen
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, verksamhetsutvecklare
Kommunstyrelsen, kvalitetschef
IT samverkansgrupp
IT-avdelningen
Kommunstyrelsen Munkedal
Kommunstyrelsen Sotenäs
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1 Inledning
Nämnder och bolagsstyrelser har ansvar för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Varje enskild nämnd ska årligen godkänna en intern kontrollplan.
Resultatet av utförd granskning ska rapporteras till nämnden och åtgärder ska beslutas.
Nämnden ska rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till
kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

2 Plan för intern kontroll
Granskning av besvarande av synpunkter, klagomål och felanmälan på gata, park
och småbåtsenheten
Samma granskning gjordes under 2019 och resultatet påvisade följande brister:
•
•
•
•

Förvaltningen lever inte upp till förvaltningslagen att service ska ges utan
onödigt dröjsmål. (Förvaltningen är bra på att återkoppla vid inkommande
ärende när det mottagits men det tar lång tid tills ärendet når ett avslut)
Brist på dokumentation när åtgärden är slutförd och om anmälaren fått svar
Det saknas en "lokal rutin" i verksamheten för inkommande synpunkter,
missnöje och klagomål
Idag är det en otydlighet när det finns "flera vägar in" för att lämna sin
synpunkt/klagomål. Det är lätt att ärendet hamnar fel, hamnar mellan stolarna
eller inte rapporteras vidare till LEVA Lysekil AB.

Då det finns en beslutad åtgärdsplan för 2020 vill förvaltningen säkerställa processen
kring besvarande av synpunkter, klagomål och felanmälan med en ny internkontroll
2020.
Granskningsområde
Ärenden kan inkomma via registraturen, via avdelningarnas egna mejl, till handläggare
via mejl eller telefon. Om ärendet kommer via registraturen lämnas det vidare till
enheten som registrerar ärendet i verksamhetssystemet EDP Vision. Enhetens
administratörer skickar vidare ärendet till berörd tjänsteman eller handhar ärendet själv.
Förvaltningen ser allvaret i om det finns brister i rutinen kring besvarandet och vill
säkerställa processen. Kontrollområdet är därför högst relevant att granska.
Granskning av handläggningstid av färdtjänst
Granskning av handläggning av färdtjänst, att den uppgår till högst 4 veckor enligt
fastställd rutin.
Efter inkommen ansökan och läkarutlåtande görs utredning om beslut om färdtjänst.
Därefter ska sökande få ett beslut inom 4 veckor.

3 Risker som ska hanteras
En riskanalys identifierar potentiella risker i verksamheten samt bedömer hur sannolika
riskerna är och vilka konsekvenser riskerna skulle kunna få.
Nedanstående risker är prioriterade i årets interna kontrollplan.
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1
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1

3

2

4

6
2

2

Sannolikhet

1

2

3

1

1

2

3

4

Konsekvens

1

Hög
Medel
Låg

Hög 1 Medel

4
3
2
1

Process / rutin
Besvarande av
synpunkter,
klagomål och
felanmälan på
gata, park och
småbåtsenhete
n.

Totalt: 2

Sannolikhet

Konsekvens

Sannolik (mycket troligt att fel
uppstår)
Möjlig (finns en möjlig risk)

Allvarlig (Är så allvarlig att fel
inte får inträffa)
Kännbar (Uppfattas som
besvärande)
Lindrig (Uppfattas som liten)

Mindre sannolik (risken är
mycket liten)
Osannolik (risken är obefintlig)

Risk
1

Att
2
handläggningst
iden på
färdtjänst
uppgår till
högst 4 veckor.

Rapporterade synpunkter,
klagomål, fel och eventuella
skador som rapporteras till
kommunen kan leda till att
människor blir
olycksdrabbade.
Sjuka som inte kan åka
allmänna kommunikationer
eller eget fordon är i behov
ett beslut om färdtjänst.
Detta för att kunna i största
möjliga mån fortsätta leva
ett självständigt liv.
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Försumbar (Är obetydlig)

Sannolikhet

Konsekvens

3. Möjlig

3. Kännbar

2. Mindre
sannolik

3. Kännbar
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4 Process eller rutin som ska granskas
Processgranskning av besvarande av synpunkter, klagomål och felanmälan på
gata, park och småbåtsenheten
Granskning av rutin av handläggningstid av färdtjänst
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Innehållsförteckning
1 Inledning............................................................................................................. 3
2 Plan för intern kontroll ..................................................................................... 3
3 Risker som ska hanteras ................................................................................... 4
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1 Inledning
Nämnder och bolagsstyrelser har ansvar för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Varje enskild nämnd ska årligen godkänna en intern kontrollplan.
Resultatet av utförd granskning ska rapporteras till nämnden och åtgärder ska beslutas.
Nämnden ska rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till
kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

2 Plan för intern kontroll
Tillgänglighet avseende IT-tekniker i beredskap.
Att identifiera och analysera olika risker är en ständig pågående process. Kontrollen
sker i en process vilket är grundläggande för utveckling, måluppfyllelse samt
ekonomisk hushållning.
Riskbedömningen syftar främst till att förekomma eventuella risker innan de inträffar.
Kontrollprocesserna ska prioritera områden där högre risk föreligger.
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3 Risker som ska hanteras
En riskanalys identifierar potentiella risker i verksamheten samt bedömer hur sannolika
riskerna är och vilka konsekvenser riskerna skulle kunna få.
Nedanstående risker är prioriterade i årets interna kontrollplan.
4
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1
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6

9

2

4
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1

2

3

3

Sannolikhet

2

1

1

2

3

4

Konsekvens

1

Hög
Medel
Låg

4
3
2
1

Process / rutin
Tillgänglighet
avseende ITtekniker i
beredskap

Hög

Totalt: 1

Sannolikhet

Konsekvens

Sannolik (mycket troligt att fel
uppstår)
Möjlig (finns en möjlig risk)

Allvarlig (Är så allvarlig att fel
inte får inträffa)
Kännbar (Uppfattas som
besvärande)
Lindrig (Uppfattas som liten)

Mindre sannolik (risken är
mycket liten)
Osannolik (risken är obefintlig)

Risk
1

Om verksamhet inte vet var de
ska vända sig vid akuta problem,
utanför ordinarie arbetstid, kan
medborgare och brukare bli
lidande.
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Försumbar (Är obetydlig)

Sannolikhet

Konsekvens

4. Sannolik

4. Allvarlig
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4 Process eller rutin som ska granskas
Samhällsviktiga funktioner bedrivs inom kommunerna dygnet runt på årets alla dagar.
Dessa funktioner har ett behov att kunna få stöd och hjälp utanför kontorstid av ITavdelningen. Kraven på verksamheterna ökar i takt med att fler och fler arbetsprocesser
digitaliseras, vilket då ökar kravet på en stabil och fungerande drift och förvaltning av
IT-system och nätverk. I arbetet med att ta fram risk och sårbarhetsanalyser för
förvaltningar och sektorer i enlighet med MSBFS 2015:5 Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om kommuners risk- och
sårbarhetsanalyser så har det framkommit att tillgången till fungerande IT-system och
infrastruktur är en sårbarhet och risk för verksamheterna. Alla användare och
samarbetspartners kan ringa till oss.
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr MG-2018-439

2020 01 21
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Per Garenius, 0523 – 61 33 45
per.garenius@lysekil.se

Förtydligande av kommunens huvudmannaskap för
Islandsbergskanalen
Sammanfattning
Kommunstyrelsen i Lysekil beslutade 2014-06-11, §86, att åta sig
huvudmannaskapet för Islandsbergskanalen, ett vattenföretag som Skaftö Öråd
driver. Nu föreligger ett behov av förtydligande av vad huvudmannaskapet innebär
för lokalvägens bro över kanalen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att kommunens huvudmannaskap, som
innebär att kommunen ansvarar för framtida drift och underhåll av kanalen, även
innefattar drift och underhåll av bron inklusive dess ramper på lokalvägen till
Islandsberg.
Lysekils kommun åtar sig, i likhet med vad som gäller för kanalen, ingen del i
anläggandet av bron. Det är Skaftö Öråd som ska finansiera och bygga den.
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Lysekils kommuns ska dock ha inflytande över
brons utformning och konstruktion i syfte att minimera de framtida kostnaderna för
drift och underhåll.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att det kommunala huvudmannaskapet för
framtida drift och underhåll av Islandsbergskanalen även innefattar bron inklusive
dess ramper på lokalvägen till Islandsberg.
Ärendet
Kommunstyrelsen i Lysekil beslutade 2014-06-11, §86, att åta sig
huvudmannaskapet för Islandsbergskanalen, ett vattenföretag som Skaftö Öråd
driver. Nu föreligger ett behov av förtydligande av vad huvudmannaskapet innebär
för lokalvägens bro över kanalen.
Förvaltningens utredning
Det av kommunstyrelsen tidigare beslutade huvudmannaskapet för vattenföretaget
Islandsbergskanalen innebär att kommunen för all framtid har ett ansvar att
underhålla kanalen genom förstärkning av slänter, erosionsskydd samt muddring.
Kostnaderna för detta är omöjliga att uppskatta då kanalen ännu inte är byggd och
dess förutsättningar sålunda inte är kända. Se vidare
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse LKS 10-475-439.
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Tjänsteskrivelse

Fråga har nu väckts vad huvudmannaskapet innebär för lokalvägens bro över
kanalen. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att kommunens huvudmannaskap,
som innebär att kommunen ansvarar för framtida drift och underhåll av kanalen,
även innefattar drift och underhåll av bron inklusive dess ramper på lokalvägen till
Islandsberg. Kostnaderna för drift och underhåll av bron är även de svåra att sett
över tid sätta en konkret prislapp på. Förvaltningens bedömning är dock att i
förhållande till kostnaderna för att driva kanalen så utgör drift och underhåll en
mindre del.
Lysekils kommun åtar sig, i likhet med vad som gäller för kanalen, ingen del i
anläggandet av bron. Det är Skaftö Öråd som ska finansiera och bygga den.
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Lysekils kommuns ska dock ha inflytande över
brons utformning och konstruktion i syfte att minimera de framtida kostnaderna för
drift och underhåll.

Per Garenius
Förvaltningschef
Bilagor
Kommunstyrelsens beslut 2014-06-11, § 86
Tjänsteskrivelse LKS 10-475-439
Beslutet skickas till
Skaftö Öråd
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Gata, park och småbåtsenheten

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-01-22

Dnr
SBN A-2018-19

Samhällsbyggnadsförvaltningen / Avdelningen Plan och bygg
Lena Bergqvist, 0523-61 33 44
lena.bergqvist@lysekil.se

Tillägg delegationsordningen 2019-10-01
Sammanfattning
Delegationsordning med ärendenummer BYN A-2018-19 antogs av
samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-09 och reviderades under 2019. Under kap 9:1
och 9:2 behöver en justering göras gällande delegater. Justeringen är markerad med
röd text i delegationsordningen
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta reviderat förslag till
delegationsordning att gälla fr o m 2020-01-30.
Ärendet
Tilläggen i delegationsordningen är markerade med röd text.
Förvaltningen har lagt till delegater under punkt 9:1 och 9:2. Detta för att bättre
anpassa den administrativa gången i ett ärende. Bygglovenheten har tre veckor på
sig att förelägga sökande att inkomma med kompletteringar och med fler delegater
på denna arbetsuppgift blir bygglovsprocessens flöde smidigare.
Förvaltningens synpunkter
Tilläggen i delegationsordningen är för att ärenden ska fortsatt handläggas effektivt
gentemot medborgarna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Per Garenius
Förvaltningschef
Bilaga
Reviderad delegationsordning
Beslutet skickas till
Vision samt berörda inom förvaltningen
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Datum
2019-10-01

Dnr
A-2018-19

Delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämndens
verksamhetsområde
Beslutad av Samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-09, § 4
Uppdaterad 2019-02-07, § 21
Uppdaterad 2019-05-27, § 91
Uppdaterad 2019-06-27, § 117
Uppdaterad 2019-10-01, § 158
Uppdaterad 2020-01-30, §

Allmänt om delegation
Riktlinjer och principer
Delegationsordningen reglerar rätten att fatta beslut inom
Samhällsbyggnadsnämndens (SBN) ansvarsområde. Ärenden som lyder under
kommunallagen 6 kap 38 § inte delegeras. Delegerad beslutanderätt får inte
utövas i ärenden som handlar om verksamhetens mål, inriktning, omfattning,
kvalitet eller är av principiell beskaffenhet eller av större vikt, ej heller ärenden som
rör myndighetsutövning mot enskilda om det är av principiell beskaffenhet eller av
större vikt.
SBN kan återkalla delegering generellt eller i särskilt ärende. SBN kan föregripa en
delegats beslut i ett särskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta i det.
SBN har, utan hinder av att beslutanderätten är delegerad, alltid rätt att ta upp ett
ärende till eget avgörande.
Delegerad beslutanderätt får endast nyttjas inom ramen för budgeterande medel
och i enlighet med gällande lagar, avtal, mål, riktlinjer och övriga styrdokument.
Brådskande ärenden
SBN får, enligt kommunallagen 6 kap 39 §, delegera åt ordföranden eller annan
ledamot som nämnden utser att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att SBN
avgörande inte kan avvaktas.
Vidaredelegation
SBN kan, i enlighet med kommunallagen 7 kap 5-7 §, ge förvaltningschefen rätt att
vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd inom sin förvaltning.
Förvaltningschefen har befogenhet att återkalla av sig lämnad beslutanderätt. Med
förvaltningschef inom SBN verksamhetsområde avses chefen för
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Anmälan om beslut
Beslut fattade på delegation av SBN ska anmälas vid nästkommande sammanträde.
Detta gäller även beslut som är fattade på vidaredelegation av förvaltningschef.
Anmälan kan ske genom kopia på beslutet, på speciella delegationslistor i annan
form av skrivelse. Beslutet ska dokumenteras i ärendehanteringssystemet Vision.
Överklagan
Delegationsbeslut kan, på samma sätt som beslut fattade av SBN, överklagas enligt
bestämmelserna i kommunallagen samt förvaltningslagen.
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Förkortningar
KD
AC

Kommundirektör
Administrativ chef

PBL
PBF

FC

Förvaltningschef

FBL

EC
KS
SBN
SBNO

FL
KL
BAB
PBB

Mex

Ekonomichef
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens
ordförande
Avdelningschef
-MG (mark och gata)
-PB (plan och bygg)
-F (fastighet)
-S (Service)
-IT
Enhetschef
-ADM (adm enhet)
-FAST (fastighet)
-SERV (kost och städ)
Mark och exploatering

Gata
Traf
Stad

Gatuingenjör
Trafikingenjör
Stadsträdgårdsmästare

AL
LL
LGS

Handl

Handläggare

FGS

Ass

Assistent

LOL

BAB

Handläggare bostadsanpassning

LFF

Blov

Bygglovhandläggare

FFF

Sark

Stadsarkitekt

LKP

Binsp
GIS
Mät
Plan
Adm
Komv
Komu

Byggnadsinspektör
GIS-ingenjör
Mätningsingenjör
Planarkitekt
Administratör
Kommunvägledare
Kommunens upphandlare

AvdC

EnC

Plan- och bygglagen (2010:900)
Plan- och byggförordningen
(2011:338)
Fastighetsbildningslagen
(1970:988)
Förvaltningslagen 2017:900
Kommunallagen 2017:725
Bostadsanpassning 2018:222
Prisbasbelopp

OSL

Offentlighets- och
sekretesslagen

LOU

Lagen om offentlig upphandling

LFS

Lagen om färdigställandeskydd
(2014:320)
Anläggninslagen (1973:1149)
Ledningsrättslagen (1973:1144)
Lagen om särskilda
bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning
(1998:814)
Förordningen om
gaturenhållning och skyltning
(1998:929)
Lagen om lägenhetsregister
(2016:378)
Lagen om flyttning av fordon i
vissa fall (1982:129)
Författning om flyttning av
fordon i vissa fall (1982:198)
Lag om kommunal
parkeringsövervakning
(1987:24)
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Generella förutsättningar
Ärendetyp 1:1-25

Delegat

Ersättare

1:1

Yttrande till
myndigheter och dyl. av
ej principiell natur

FC

AvdC

1:2

Beslut om att avstå
yttrande över
betänkanden och
utredningar av ej
principiell natur

FC

AvdC

1:3

Ändra överklagat beslut
enligt FL § 37-39

FC

1:4

Omprövning av beslut
och yttrande i ärenden
där ursprungsbeslutet
fattats av delegat
FL § 37-39

AvdC

FC

1:5

Avslag på begäran om
utlämnande av allmän
handling samt
uppställande av
förbehåll i samband
med utlämnande av
sådan handling.
OSL 6 kap 2-3 §§, 4 kap
14 §, 12 kap 2 §

AvdC

Handl

1:6

Undantag om avgift för
allmän handling samt
fastställande av taxa vid
oenighet

AvdC

Handl

1:7

Avge yttrande till
domstol med anledning
av beslut om sekretess

FC

AvdC

1:8

Beslut i ärenden som är
så brådskande att
nämndens avgörande
inte kan avvaktas
12 kap. 5 §PBL

SBNO

1:9

Utfärdande av fullmakt
att föra kommunens
talan inför domstol,
andra myndigheter samt
vid förrättningar av
skilda slag.

SBNO

1:10

Beslut om
vidaredelegering av
beslutanderätten till

FC

Kommentar
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annan anställd i
kommunen, i den mån
beslutanderätt enligt
denna
delegationsordning
delegerats till
förvaltningschef inom
nämndens verksamhetsområde
12 kap. 5 § PBL
7 kap. 6§ KL
1:11

Beslut om
vidaredelegering av
beslutanderätten till
anställd i annan
kommun under
förutsättning att båda
nedanstående kriterier
är uppfyllda
-beslutanderätten i
ärendegruppen har
delegerats till
förvaltningschefen, och
-beslutanderätten faller
inom ramen för sådan
verksamhet som
regleras i ett
samverkansavtal enligt
9 kap. 37 § KL.
12 kap. 5 §PBL

FC

1:12

Beslut att förelägga den
enskilde att avhjälpa en
brist i en framställning,
om bristen medför att
framställningen inte kan
läggas till grund för en
prövning i sak.
20 § FL
Se 9 kap 22 § PBL och 6
kap 10 § PBF

AvdC

FC

1:13

Beslut att avvisa en
framställning som är så
ofullständig eller oklar
att den inte kan tas upp
till prövning
20 § FL
Se dock 9 kap 22 § PBL
och 6 kap 10 § PBF

AvdC

Berörd
AvdC

1:14

Beslut att avskriva ett
ärende från vidare
handläggning om en

Berörd
handläggare

Berörd
AvdC

Se 9:1

5

ansökan/framställning
har återkallats eller
frågan förfallit av annan
anledning
1:15

Beslut att avslå en
framställning om att
avgöra ett ärende.
12 § FL

Berörd
handläggare

1:16

Beslut att begära att den
som anlitar ombud ska
medverka personligen
vid handläggningen av
ett ärende.
14 § FL

FC

1:17

Beslut att ett ombud
eller biträde som är
olämpligt för sitt
uppdrag inte längre får
medverka i ärendet.
14 § FL

FC

1:18

Beslut att begära att ett
ombud styrker sin
behörighet genom en
skriftlig eller muntlig
fullmakt med det
innehåll som framgår av
15 § FL

FC

1:19

Beslut att förelägga part
eller ombud att styrka
ombudets behörighet
genom en fullmakt med
det innehåll som
framgår av 15 § FL.

FC

1:20 Beslut att begära att en
handling bekräftas av
avsändaren.
21 § FL
1:21 Beslut om
rättelse/ändring av
beslut som delegaten
fattat enligt de förutsättningar som anges i 36–
39 §§ FL
1:22 Beslut att avvisa
överklagande av beslut
som kommit in för sent
enligt vad som anges i
45 § FL

FC

AvdC

Rätt till vidaredelegering

FC

AvdC

FC

AvdC
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1:23
1:24

Delegation till SBNO, och vid dennes förfall vice ordförande att fatta beslut
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut
inte kan avvaktas.
I brådskande fall och enbart i fall då ordinarie delegat eller dennes
ersättare inte är tillgänglig, äger SBC med berörd AvdC som ersättare att
fatta beslut i samtliga ärenden som samhällsbyggnadsnämnden delegerat
till tjänsteman enligt denna delegationsförteckning.

2. Färdtjänst/riksfärdstjänst
2:1

2.2

Ärendetyp 2:1
Beslut om färdtjänst
och/eller ledsagare och
Riksfärdtjänst, beslut om
att återkalla sådant
tillstånd när
förutsättningarna för
tillstånd inte längre
finns.
7-9, 12 §§ Lag om
färdtjänst, 47,9, §§ Lag
om Riksfärdtjänst.
Beslut om att återkalla
tillstånd till färdtjänst/
Riksfärdtjänst när
tillståndshavaren gjort
sig skyldig till allvarliga
och upprepade
överträdelser.
12 § Lag om färdtjänst, 9
§ Lag om Riksfärdtjänst.

Delegat
KOMV

Ersättare
AvdC

KOMV

AvdC

Kommentar

3. Ekonomiärenden/ Upphandling av varor och tjänster
3:1

3:2

3:3

Ärendetyp 3:1-10
Rätt att utse
beslutsattestanter och
ersättare inom
samhällsbyggnads
verksamhetsområde
Avskrivning av fordran
mot kund inom SBFs
verksamhetsområde till
ett högsta belopp av:
Upp till 25 tkr
25 tkr-100 tkr
100-500 tkr
Godkänna till
kommunen ställd
säkerhet till ett belopp
av;
Högst 100 tkr
100 -1000tkr

Delegat
FC

Ersättare
EC

Kommentar

Berörd AvdC

AvdC
EC
KD

EC
KD
EC

EC
KD

KD
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3:4

3:5

3:6

3:7

3:8

3:9

Besluta om undantag
från bestämmelser om
taxa eller annan avgift
till ett belopp av;
Högst 50 tkr
Över 50 tkr
Tilldelningsbeslut
upphandling:

FC
EC

EC
KD

1 prisbasbelopp – 100
tkr

EnC

100 tkr direktupphandlingsgrä
ns

AvdC

Direktupphandlingsgräns-3 mkr

FC

Över 3 mkr
Beslut om att
förvaltningsspecifika
och externt samordna
ramavtal för inköp av
varor och tjänster

SBN
FC

KOMU

Yttrande avseende
överklagan av
upphandling enligt lag
om offentlig
upphandling (LOU)
Beslut om att teckna
och förlänga
leasingavtal för
kommunen gällande
varor och tjänster

FC

KD

Berörd AvdC

FC

Beslut om att medverka KOMU
i upphandling
samordnande av annan
kommun inkl. sluta
avtal med inköpscentral
om att sköta
upphandlingar.

EC

Tecknande av
avtal görs av
behöriga
firmatecknare
enligt särskild
upprättad
förteckning

Finanspolicy
reglerar
tecknande av
leasing som är
ett av flera
finansieringsal
ternativ.
Tecknande av
avtal görs av
behöriga
firmatecknare
enligt särskild
upprättad
förteckning.
Delegaten ges
med
automatisk
fullmakt att
utgöra
kommunens
ombud.
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3:10

Uppdra åt anställd att
fatta beslut i
upphandlingar
genomförda av
inköpscentral

Behörig
anställd vid
anlitad
inköpscentral

EC

4. Investeringar samt köp och försäljning av fast egendom,
fastighetsregleringar mm
4:1

Ärendetyp 4:1-10
Omfördelning av medel för nya
investeringsprojekt upp till
1000 tkr
Över 1000 tkr

4:2

Utse beställarombud vid
entreprenader
4:3 Besluta om försäljning av
detaljplanelagd bostads- och
industrimark enligt fastställda
riktlinjer
4:4 Överenskommelse om
fastighetsreglering upp till 250
tkr
250-500 tkr
Över 500 tkr
4:5 Kommunens företrädare i
ärenden enligt
fastighetsbildningslagen
anläggningslagen och
ledningsrättslagen. Samt i
inskrivningsärenden enligt
Jordabalken
4:6 Avge yttrande på kommunens
vägnar i dess egenskap av
fastighetsägare och granne i
samband med bygglov
4:7
Servitutsupplåtelser,
ledningsrätt mm där
kommunen berörs i egenskap
av härskande fastighet
4:8 Servitutupplåtelse,
ledningsrätt mm där
kommunen berörs i egenskap
av tjänande fastighet
4:9 Dödning, utsträckning,
sammanföring, relaxation av
pantbrev och därmed jämförlig
åtgärd
4:10 Besluta om köp och försäljning
av fastighet eller del av
fastighet upp till 250 tkr
250- 500 tkr
Över 500 tkr

Delegat Ersättare
KD
FC

KD

SBN
FC

KD

Mex

AvdC

Mex
FC
SBN
Mex

FC

Mex

AvdC

Mex

AvdC

Mex

AvdC

Mex

AvdC

Mex
FC
SBN

FC

Kommentar

AvdC
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5. Hyror, arrenden och övriga nyttjanderätter
5:1

5:2
5:3
5:4
5:5

Ärendetyp 5:1-5:5
A. Arrende-, hyres- och
nyttjanderättsavtal för en
avtalstid upp till 3 år

Delegat
Mex

Ersättare Kommentar
AvdC

B. Lägenhetsarrende
(sjöbodar, bryggor mm)
för en avtalstid upp till 1
år
Externa hyresavtal för en
avtalstid upp till 3 år och en
årshyra understigande 400 tkr
Upplåtelse av torghandelsplats
samt övriga torghandelsärenden
Upplåtelse av allmän plats och
område som jämställs med
sådan plats
Avskrivning av hyresfordringar
upp till 100 tkr/ärende

Handl

Mex

AvdC

FC

Traf

AvdC

Traf

AvdC

FC

AvdC

6. Planfrågor
6:1
6:2
6:3
6:4
6:5

6:6

Ärendetyp 6:1-6:6

Ingå överenskommelse om
planbesked senare än fyra
månader
Avvisa för sent inkommen
överklagan av detaljplan enligt
plan- och bygglagen
Ingå planavtal
Beslut om upprättande av
miljökonsekvensbeskrivning
Beslut om samråd av
detaljplaneförslaget vid standard
planförfarande eller samordnat
planförfarande
Samt godkännande av
behovsbedömning/Undersökning
av betydande miljöpåverkan
Beslut om granskning av
detaljplaneförslaget och ev
miljökonsekvensbeskrivning då planförslaget
följer tidigare beslut om
godkännande av
samrådsredogörelse och beslut
om fortsatt planarbete

Delegat

Ersättare

AvdC

Plan

AvdC
FC

FC
AvdC

FC

AvdC

FC

AvdC

AvdC

Plan

Kommentar
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7. Trafikärenden
7:1

Ärendetyp 7:1-7:7
Trafikärenden
omfattande beslut;
- Lokala
trafikföreskrifter
- beslut om tillfälliga
lokala trafikföreskrifter
nyttoparkeringstillstånd
- parkeringstillstånd för
rörelsehindrade (PRH)
- dispens avseende
parkeringsförbud
- motorfordonstrafik
förbjuden mm
- dispens avseende
tunga/breda/långa
transporter

Trafikärenden i
ovanståendeavseenden
när beslutet är av
principiell natur
7:2 Alla löpande
trafiksäkerhetsärenden
Fordonsflytt enligt lag
om flyttning av fordon i
vissa fall (LFF 1982:129)
Samt enligt FFF
(1982:198) Förordning
om flytt av fordon i vissa
fall
Trafikärenden i
ovanstående avseenden
när beslutet är av
principiell natur
7:3 Avge yttranden över
framställningar om
uppsättande av skyltar
och ställningar mm på
offentlig platsmark
enligt ordningslagen
7:4 Besluta om förändringar
av gränserna för
tätbebyggda områden
enligt lokala
trafikföreskrifter

Delegat
Traf

Ersättare
AvdC

Kommentar

SBN
Traf

AvdC

Traf

AvdC

SBN
Traf

AvdC

Traf

AvdC
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7:5

Besluta om
Traf
tidsbegränsade lokala
trafikföreskrifter och
dispenser enligt
trafikförordningen
7:6 Besluta om lokala
Traf
trafikföreskrifter
- huvudled
- väjningsplikt
- stopplikt
- förbud mot trafik med
fordon
- tillåten körriktning
- förbud mot omkörning
- parkeringsförbud
- tid för parkering
- begräsning av tungt,
brett och långt fordon
- hastighetsbegränsning
7:7 Förordna
Traf
parkeringsvakter enligt 6
§ LKP

AvdC

AvdC

AvdC

8. Hamnfrågor
8:1

8:2

8:3

Ärendetyp 8:1-8:3
Utarrendera, uthyra
eller annars upplåta
markområde som ligger
under hamnens
verksamhetsområde och
med en nyttjanderättstid
understigande 3 år
Upplåtelse av
hamnanläggningar till
extern aktör, ex
båtplatser
Upplåtelseformer och
upplåtelsetid
Tilldelning av båtplatser
och byte av plats
Avgift-båtplatsavgift
Uppsägning av båtplats

Delegat
AvdC

Ersättare
FC

Kommentar

SBN

Handläggare
ASS

Berörd AvdC
Se vidare i
bestämmelser
för Lysekils
kommuns
småbåtshamn,
beslutade av KF
2013-12-19, § 1

Förverkan av båtplats
Tilldelning av annan
plats
Bortskaffa förvaring på
bryggor, eller sådant
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som byggts utan
tillstånd
Rätt att städa och röja
uppläggningsplatser på
båtägarens bekostnad
Uppsägning av
hyresavtal om ex inte
avgiften betalas inom tid
Båtplatsupplåtelse och
kösystem
Fördelning av båtplatser
till sökande i
båtplatskön
Avsteg från
fördelningsgrunderna

9. Ärenden enligt PBL samt anslutande författningar och föreskrifter. Beslut
under handläggningen och vid överklagande beslut
•
•
•

9:1

Att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat, enligt
förutsättningar som anges i 26 och 27 §§ FL,
Att avvisa för sent inkommit överklagande av beslut som delegaten har
fattat, enligt 24 § FL,
Att ange yttrande till högre instans vid överklagande av beslut som
delegaten fattat.

•

Ett beviljat bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigast fyra
veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar,
enligt 9 kap. 42 a § PBL. Har beslutet vid den tidpunkten ännu inte
vunnit laga kraft, görs verkställandet på byggherrens egen risk.

•

Bestämma i det enskilda fallet om området utgör sammanhållen
bebyggelse enligt definitionen i 1 kap. 4 § PBL, samt avgöra om
omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen medför att
bygglovsbefrielse enligt 9 kap. 6 § PBL inte föreligger.

Ärendetyp 9:1-9:55

Delegat

Ersättare

Föreläggande om att avhjälpa
brist i ansökan om lov,
förhandsbesked eller anmälan.
9 kap. 22 § första stycket PBL
6 kap. 10 § första stycket PBF

Blov
Sark
Binsp
Handl
Ass

AvdC

Kommentar
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9:2

Avvisning av ansökan eller
anmälan när föreläggande om
komplettering inte åtlytts
9 kap. 22 § andra stycket PBL
6 kap. 10 § andra stycket PBF
Begäran om att en ansökan om
lov, förhandsbesked eller
anmälan och andra sådana
handlingar som avses i 9 kap. 21
§ PBL ska vara utförda så att de
är lämpliga för arkivering.
6 kap. 9 § PBF

Blov
Sark
Binsp
Handl
Ass

AvdC

Blov
Sark
Binsp
Handl

AvdC

9:4

Om det finns särskilda skäl, att
fatta beslut att någon
samordningen enligt första
stycket inte ska ske. Ska
miljönämnden och berörda
parter informeras och ges tillfälle
att yttra sig.
9 kap. 24 § andra stycket PBL

Blov
Sark

AvdC

9:5

Beslut om förlängning av
handläggningstiden i ärende om
lov eller förhandsbesked.
9 kap. 27 § första stycket PBL

Blov
Sark
Binsp

AvdC

9:6

Beslut om att avvisa för sent
inkommit överklagande.
13 kap. 16 § första och andra
styckena PBL

Blov
Handl
Sark

AvdC

Blov
Sark
Binsp
Handl
Blov
Sark

AvdC

9:3

Bygglov, rivningslov, marklov mm
9:7
Beslut om prövning av åtgärd
som inte kräver lov.
9 kap. 14 § PBL
9:8

Beslut om villkorsbesked
9 kap. 19 § PBL

AvdC

9:9

Beslut om anståndsförklaring.
9 kap. 28 § PBL

Blov
Sark

B AvdC

9:10

Beslut om tidsbegränsat bygglov.
9 kap. 33 § PBL
9 kap. 33 a § PBL
Genom lagen (2017:267) upphör
9 kap. 32 a § PBL att gälla den 1
maj 2023.

Blov
Sark
Binsp
Handl

AvdC

9:11

Beslut om förlängning av
tidsbegränsat bygglov.
9 kap. 33 § andra stycket PBL
9 kap. 33 a § andra stycket PBL

Blov
Sark
Binsp
Handl

AvdC
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Förlängning av lov som
meddelats med stöd av 9 kap. 33
a § PBL får ges även efter den 1
maj 2023 enligt övergångsbestämmelse nr. 3 till lagen
(2017:267)
9:12

Beslut om att avslå en ansökan
om lov eller ge negativt
förhandsbesked i de fall det är
uppenbart att åtgärden eller
åtgärderna som avses inte kan
medges.
9 kap. 17 § PBL
9 kap. 30 § PBL
9 kap. 31 § PBL
9 kap. 33–33 a §§ PBL
9 kap. 34 § PBL
9 kap. 35 § PBL

Sark
Blov

AvdC

9:13

Beslut om att ett beslut om
bygglov, rivningslov eller
marklov får verkställas tidigare
än fyra veckor efter att beslutet
kungjorts enligt 9 kap. 41 a § PBL
om ett väsentligt allmänt eller
enskilt intresse kräver det.
9 kap. 42 a § andra stycket PBL

Sark
Blov

AvdC

Bygg, mark- och rivningslov för åtgärder inom detaljplanerat område
9:14 A. Beslut om bygglov för ny, till Blov
AvdC
Sark
och/eller ombyggnad samt
Binsp
ändring av en-och
tvåbostadshus samt
komplementbyggnader till
dessa inom detaljplan eller
område med
områdesbestämmelser.
B.

Ny, till och/eller ombyggnad
samt ändring av rad- eller
kedjehus-bebyggelse,
gruppbyggda småhus samt
flerbostadshus, upptill
sammanlagt högst 20
lägenheter inom detaljplan.

Blov
Sark
Binsp

C.

Ny, till- och/eller
ombyggnad samt ändring av
lokaler för annan
användning än bostäder
med högst 2000 m2
bruttoarea, inom detaljplan.

Blov
Sark
Binsp
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9:15

9:16

9:17

D.

Ny, till- och/eller
ombyggnad samt ändring av
kiosk, transformatorstation,
avloppspumpsstation och
därmed jämförlig byggnad.
9 kap. 30 § PBL

Blov
Sark
Binsp

Nybyggnad och/eller väsentlig
ändring av följande
bygglovspliktiga åtgärder enligt 9
kap. §8 första stycket i PLBL,
samt 6 kap. 1§ PBF
-Mindre småbåtshamnar i
ärenden där
strandsskyddsdispens samt
länsstyrelsen beslut om tillstånd
föreligger eller inte krävs.
-Upplag eller materialgårdar
-Fasta cisterner
-Murar och plank
-Parkeringsplatser utomhus
Uppsättning och/eller västenlig
ändring av skyltar eller
ljusanordningar, enligt 9 kap. 8§
första stycket PBL samt 6 kap. 34 § PBF
A. Att besluta om lov även om
den sökta åtgärden innebär
en liten avvikelse från
detaljplan eller
områdesbestämmelser, om
den är förenling med
detaljplanens eller
områdesbestämmelsernas
syfte, enligt 9 kap. 31 b § 1
PBL

Blov
Sark
Binsp

Blov
Sark
Binsp
Handl
Blov
Sark
Binsp

AvdC

B.

Som A ovan, när åtgärden är
av begränsad omfattning
och nödvändig för att
området ska kunna
användas eller bebyggas på
ett ändamålsenligt sätt.
9 kap. 31 b § 2 PBL.

Blov
Sark
Binsp

AvdC

C.

Att besluta om lov, när en
plans genomförandetid har
gått ut och utöver vad som
följer av 9 kap. 31 b §, för en
åtgärd som avviker från
detaljplanen om den är
förenlig med detaljplanens

Blov
Sark
Binsp

AvdC
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syfte och tillgodoser ett
angeläget gemensamt behov
eller ett allmänt intresse.
9 kap. 31 c § 1 PBL
D.

Som C ovan, om åtgärden
innebär en sådan annan
användning av mark eller
vatten som utgör ett
lämpligt komplement till
den användning som har
bestämts i detaljplanen.
9 kap. 31 c § 2 PBL

Blov
Sark
Binsp

AvdC

E.

Besluta, i samband med
beslut om bygglov, att en
befintlig planavvikelse på en
fastighet ska anses vara en
sådan avvikelse som avses i
9 kap. 30 § första stycket 1 b
PBL.
Övergångsbestämmelser 13
PBL

Blov
Sark
Binsp

AvdC

9:18

Beslut om rivningslov som inte
avser en byggnad eller en
byggnadsdel som bör bevaras på
grund av byggnadens eller
bebyggelsens historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga
eller konstnärliga värde.
9 kap. 34 § PBL

Blov
Sark
Binsp
Handl

AvdC

9:19

Beslut om marklov för planenlig
åtgärd
9 kap. 35 § PBL

Blov
Sark
Binsp
Handl

AvdC

Bygglov för åtgärder utom detaljplanelagt område
9:20 A. Beslut om bygglov för
Blov
AvdC
nybyggnad utanför område
Sark
med detaljplan eller
Binsp
områdesbestämmelser,
inom ramen för de villkor
som bestämts i bindande
förhandsbesked
B.

Beslut om bygglov för omoch/eller tillbyggnad samt
ändring av sådana
byggnadstyper som
uppräknas i 9:14 ovan,
utanför område med
detaljplan eller
områdesbestämmelser

Blov
Sark
Binsp

AvdC
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C.

D.

E.

F.

9:21

Ny, till och/eller ombyggnad
samt ändring av
komplementbyggnad.
Ny, till- och/eller
ombyggnad samt ändring av
kiosk, transformatorstation,
avloppspumpsstation och
därmed jämförlig byggnad.
9 kap. 31 § PBL
Beslut om bygglov för ny-,
till-, och/eller ombyggnad
samt ändring av lokaler för
annan användning än
bostäder, med högst 500 m2
bruttoarea. 9 kap. 31§ PBL

Beslut om bygglov för
nybyggnad utanför område
med detaljplan eller
områdesbestämmelser,
avseende
ersättningsbyggnader för
befintliga som rivs eller
flyttas
Nybyggnad och/eller väsentlig
ändring av följande
bygglovspliktiga åtgärder enligt 9
kap. §8 första stycket i PBL, samt
6 kap. 1§ PBF
-Mindre småbåtshamnar i
ärenden där
strandsskyddsdispens samt
länsstyrelsen beslut om tillstånd
föreligger eller inte krävs.
-Upplag eller materialgårdar
-Fasta cisterner
-Murar och plank
-Parkeringsplatser utomhus

Blov
Sark
Binsp

AvdC

Blov
Sark
Binsp

AvdC

Blov
Sark
Binsp

AvdC

Blov
Sark
Binsp

AvdC

Blov
Sark
Binsp

9:22

Blov
Uppsättning och/eller väsentlig
Sark
ändring av skyltar eller
ljusanordningar, enligt 9 kap. 8§ Binsp
första stycket PBL samt 6 kap. 3- Handl
4 §§ PBF
Genomförandet av mark, bygg och rivningsåtgärder
9:23 Beslut om föreläggande för
Blov
AvdC
Sark
byggherren att ge in de
Binsp
ytterligare handlingar som
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behövs för nämndens prövning i
frågan om startbesked
10 kap. 22 § första stycket 2 PBL
9:24

A. Beslut om startbesked,
10 kap.23 § PBL
B.

Startbesked enligt 10
kap 23-24 §§ PBL, vad
avser 6 kap 5 § 4 PBF
installation av eldstad
och eller rökkanal

Blov
Sark
Binsp
Handl

AvdC

Ass

AvdC

9:25

Beslut om att det inte behövs
någon kontrollplan för
rivningsåtgärder 10 kap. 18 §
andra stycket PBL

Blov
Sark
Binsp

AvdC

9:26

Bestämma – i kontrollplan eller
genom särskilt beslut – att krav
på omfattande ändringar av
andra delar än den direkt
berörda av en byggnad inte
behöver utföras förrän vid en viss
senare tidpunkt
3 kap. 21 § PBF

Blov
Sark
Binsp

AvdC

9:27

Beslut att medge mindre
avvikelse från föreskrifterna i
Boverkets byggregler om det
finns särskilda skäl och
byggnadsprojektet ändå kan bli
tekniskt tillfredsställande och det
inte finns någon avsevärd
olägenhet från annan synpunkt
BBR 1:21 Boverkets byggregler,
BFS 2011:6, med senaste
uppdatering.

Blov
Sark
Binsp

AvdC

9:28

Beslut om att ett byggnadsverk
får tas i bruk utan att slutbesked
lämnats 10 kap. 4 § PBL

Blov
Sark
Binsp

AvdC

9:29

Besluta att utse ny
kontrollansvarig
10 kap. 13 § PBL

Blov
Sark
Binsp

AvdC

9:30

Beslut att medge mindre
avvikelse från föreskrifterna om
det finns särskilda skäl och
byggnadsprojektet ändå kan
antas bli tekniskt
tillfredsställande och det inte

Blov
Sark
Binsp

AvdC
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finns någon avsevärd olägenhet
från annan synpunkt
BFS 2015:6, EKS 10, 3 §
Boverkets föreskrifter 2011:10,
med senaste uppdatering, om
tillämpning av europeiska
konstruktionsstandarder
(eurokoder)
9:31

9:32

9:33

Beslut om kompletterande villkor Blov
Sark
för bygg- eller
Binsp
rivningsåtgärderna eller för
kontrollen
10 kap. 29 § PBL
Blov
Beslut om interimistiskt
Sark
slutbesked
Binsp
10 kap. 36 § PBL

AvdC

AvdC

A.

Beslut om slutbesked 10
kap. 34 § PBL

Blov
Sark
Binsp
Handl

B.

Ovanstående slutbesked
enlig 10 kap 34-37 §§ PBL,
vad avser installation eller
väsentlig ändring av
eldstad/och eller rökkanal

Ass

AvdC

Ärenden avseende hissar och andra motordrivna anordningar samt
funktionskontroll av ventilationssystem
9:34 Beslut om längre
Blov
AvdC
Sark
besiktningsintervallet
Binsp
3 kap. 16 § Boverkets föreskrifter
och allmänna råd (BFS 2011:12,
med ändringar t.o.m. BFS 2018:2
med senaste uppdatering) om
hissar och vissa andra
motordrivna anordningar
9:35 Beslut om anstånd med kontroll
Blov
AvdC
Sark
3 kap. 17 § Boverkets föreskrifter
Binsp
och allmänna råd (BFS 2011:12,
med ändringar t.o.m. BFS 2018:2
med senaste uppdatering) om
hissar och vissa andra
motordrivna anordningar
9:36 Beslut om senareläggning av
Blov
AvdC
Sark
besiktningstidpunkt för
Binsp
funktionskontroll av
ventilationssystem
4 § Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om
funktionskontroll av
20

ventilationssystem och
certifieringar av sakkunniga
funktionskontrollanter, BFS
2011:16 med ändringar t.o.m.
BFS 2017:10, OVK 3, med
senaste uppdatering.

Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder
9:37 Besluta att begära biträde av
AvdC
Polismyndigheten för tillträde
enligt 11 kap. 8 § PBL
11 kap. 9 § PBL
Kan medföra ersättningsskyldighet enligt 14 kap. 2 § PBL
9:38 Beslut att det ska planteras på
Blov
Sark
tomten och att befintlig
växtlighet på tomten ska bevaras,
om det behövs för att uppfylla
kraven i 8 kap. 15 § första stycket
PBL
8 kap. 15 § tredje stycket PBL
9:39 Beslut om ingripandebesked
Blov
Sark
11 kap. 7 § PBL
Binsp
9:40 Besluta om lovföreläggande,
Blov
Sark
dock utan vite
Binsp
11 kap. 17 § PBL
9:41 Besluta om föreläggande om
Blov
Sark
underhållsutredning, dock utan
Binsp
vite
11 kap. 18 § PBL
9:42 Beslut om åtgärdsföreläggande,
Blov
Sark
dock utan vite
Binsp
11 kap. 19 § PBL
9:43 Beslut om rättelseföreläggande,
Blov
Sark
även föreläggande som förenas
Binsp
med förbud mot att åter utföra
bygglovspliktig åtgärd, dock utan
vite
11 kap. 20 § PBL
11 kap. 32 a § PBL
9:44 Beslut om rivningsföreläggande, Blov
Sark
dock utan vite
Binsp
11 kap. 21 § PBL

Sark
Blov

AvdC

AvdC
AvdC

AvdC

AvdC

AvdC

AvdC
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9:45

Beslut om föreläggande för ökad
trafiksäkerhet, dock utan vite
11 kap. 22 § PBL
11 kap. 23 § PBL
Kan medföra ersättningsskyldighet enligt 14 kap. 3 § PBL

Blov
Sark
Binsp

AvdC

9:46

Beslut om föreläggande om
anordnande av stängsel kring
industrianläggning som inte
länge används, dock utan vite
11 kap. 24 § PBL

Blov
Sark
Binsp

AvdC

9:47

Beslut om förbud mot fortsatt
arbete eller åtgärd.
11 kap. 30-32 a § PBL

Blov
Sark
Binsp

AvdC

9:48

Beslut om föreläggande för den
som äger eller annars ansvarar
för hiss eller annan motordriven
anordning i byggnadsverk att se
till att anordningen kontrolleras
(särskild besiktning)
8 kap. 6 § PBF

Blov
Sark
Binsp

AvdC

9:49

Beslut om förbud mot
användning av hela eller delar av
ett byggnadsverk, inkl. hissar och
andra motordrivna anordningar,
dock utan vite i andra fall än vad
avser förbud som meddelas med
stöd av att hela eller delar av
byggnadsverket som avses med
förbudet har brister som kan
äventyra säkerheten för som
uppehåller sig i eller i närheten
av byggnadsverket (11 kap. 33 § 1
PBL).

Blov
Sark
Binsp

AvdC

9:50

Beslut om byte av
funktionskontrollant
11 kap. 34 § PBL

Blov
Sark
Binsp

AvdC

9:51

Beslut om att entlediga och utse
ny kontrollansvarig
11 kap. 35 § PBL

Blov
Sark
Binsp

AvdC

9:52

Beslut om ansökan om
utdömande av vite
11 kap. 37 § tredje stycket PBL

AvdC

9:53

Besluta om ansökan om
handräckning för tillträde eller
för genomförande av en åtgärd
som avses med ett föreläggande

AvdC

Blov
Sark
Binsp
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som meddelats med stöd av 11
kap. 19–25 §§ PBL
9 kap. 39 § PBL
Avgifter i ärenden enligt PBL samt anslutande författningar och
föreskrifter
9:54 Uttag av avgift i enlighet med
Blov
AvdC
Sark
kommunens taxa för ärenden
Binsp
enligt PBL, även uttag av avgift i
Handl
förskott
12 kap. 8-9 §§, 11 § PBL
9:55 Om byggnadsnämnden tar ut en
Blov
AvdC
Sark
avgift för handläggningen av ett
Binsp
ärende om lov eller fb, ska
Handl
nämnden i sitt beslut om avgift
redovisa hur avgiften har
fastställts.
9 kap. 40§ PBL
10. Lagen om färdigställandeskydd (2014:320) (LFS)
10:1

Ärendetyp 10:1

Delegat

Ersättare

Prövning av behov och beslut i
frågan om färdigställandeskydd
behövs eller inte för vissa
åtgärder som anges i lagen
3 § LFS

Blov
Sark
Binsp

AvdC

Kommentar

11. Fastighetsbildningslagen (1970:988) FBL
Ärendetyp 11:1-11:4

Delegat

Ersättare

11:1

Företräda SBN vid samråd med
lantmäterimyndigheten med rätt
att anföra att frågan om
förhandsbesked eller bygglov bör
avgöras innan fastighetsbildning
sker
4 kap. 25 § FBL

Sark

AvdC

11:2

Besluta att påkalla
fastighetsreglering som behövs
för att mark och vatten ska
kunna användas på ett
ändamålsenligt sätt
5 kap. 3 § tredje stycket FBL

Sark

AvdC

11:3

Beslut om att ansöka om
fastighetsbestämning
14 kap. 1 a § första stycket 4–7
FBL

Sark
Mex

AvdC

11:4

Godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller
gränsutmärkning

Blov
Sark
Mex

AvdC

Kommentar
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15 kap. 11 § FBL

Mät
GIS

12. Anläggningslagen (1973:1149), AL
Ärendetyp 12:1-12:3

Delegat

Ersättare

12:1

Besluta att begära förrättning
18 § första stycket 3 AL

Mex

AvdC

12:2

Företräda SBN vid samråd med
lantmäterimyndigheten med rätt
att anföra att frågan om
förhandsbesked eller bygglov bör
avgöras innan
gemensamhetsanläggning
inrättas 21 § AL

Sark
Blov

AvdC

12:3

Godkänna beslut eller åtgärd
30 § AL

Mex
Sark

AvdC

Ärendetyp 13:1-13:2

Delegat

Ersättare

13:1

Företräda SBN vid samråd med
lantmäterimyndigheten med rätt att
anföra att frågan om
förhandsbesked eller bygglov bör
avgöras innan upplåtelse av
ledningsrätt sker
19 § LL

Blov
Sark

AvdC

13:2

Godkänna beslut eller åtgärd
28 § LL

Blov
Sark

AvdC

Kommentar

13. Ledningsrättslagen (1973:1144), LL
Kommentar

14. Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning, LGS och förordningen (1998:929) om gaturenhållning och
skyltning, FGS
Ärendetyp 14:1-14:6

Delegat

Ersättare

14:1

Beslut om tillstånd att sätta upp
skyltar varigenom allmänheten
avvisas från ett visst område som
är av betydelse för friluftslivet
5 § LGS

Blov
Sark
Binsp

AvdC

14:2

Beslut om tillstånd att varaktigt
sätta upp tavla, skylt, inskrift
eller därmed jämförlig anordning
för reklam, propaganda eller
liknande ändamål utomhus
6 § LGS
7 § LGS

Blov
Sark
Binsp

AvdC

Kommentar

Förutsätter delegation av
beslutanderätten från
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länsstyrelsen i enlighet med 6
§ första stycket FGS
14:3

Avge yttrande till länsstyrelsen
4 § första stycket FGS

Blov
Sark

AvdC

14:4

Beslut om medgivande att ha
affisch eller annan tillfällig
anordning utomhus för reklam,
propaganda eller liknande
ändamål uppsatta mer än fyra
veckor
9 § LGS
6 § första stycket FGS
Förutsätter delegation av
beslutanderätten från
länsstyrelsen i enlighet med 6 §
första stycket FGS

Blov
Sark
Binsp

AvdC

14:5

Beslut om förelägganden och
förbud i ärenden om tillsyn enligt
LGS som ankommer på
nämnden, 12 § LGS

Traf

AvdC

14:6

Besluta om avgifter med
anledning av prövning av fråga
om tillstånd eller medgivande i
enskilda ärenden med
tillämpning av kommunens
taxeföreskrifter
13 § LGS
1 § andra stycket förordningen
(1998:903) om avgifter för
prövning enligt lagen med
särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning
samt kommunens taxa

FC

AvdC

15.Lagen (2016:378) om lägenhetsregister, LOL
Ärendetyp 15:1-15:2

Delegat

Ersättare

15:1

Beslut om att fastställa
belägenhetsadress
10 § LOL

Mät

GIS

15:2

Beslut om att fastställa
lägenhetsnummer
11 § LOL

Mät

GIS

Kommentar

16. Lagen (2018:222) bostadsanpassningsbidrag
16:1

Ärendetyp 16:1

Delegat

Ersättare

Beslut om
bostadsanpassningsbidrag.

BAB

Binsp

Kommentar
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§ 223

Dnr 2013-000407

Svar på motion om önskan från synskadade att måla kanterna vid
övergångsställena med vit färg
Sammanfattning
Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2013-11-06 föreslagit att
övergångsställena vid ”nedfarten”, speciellt vid Coop centrum och hotellet, ska
målas med vit färg. Motionären föreslår även en översyn av samtliga
övergångsställen.
Det kan konstateras att en tillgänglighetsinventering genomfördes i Lysekils tätort
2009 där en kartläggning av gångstråken gjordes. I utredningen inventerades cirka
80 övergångsställen/passager och signalytor (det senare är det motionären
sannolikt avser med ordet ”nedfarter” i sin motion). Inventeringen visade att
signalyta inte fanns vid någon av de berörda övergångsställena. Tre passager har
emellertid under senare år åtgärdats vad gäller signalytan, Drottninggatan,
Rosviksgatan och Polisgatan där den förstnämnda är en av de gator som specifikt
omnämns i motionen.
Tillgänglighetsinventeringen resulterade i en rad rekommendationer som visade att
det inte bara är signalytan som behöver åtgärdas utan också riktningsgivare, lutning
på ramper, höjd på kantsten, hastighetssäkring, eventuella mittrefuger och även
ytbeläggning på många av övergångställena/passagerna. Det finns i nuläget dock
ingen upprättad åtgärdsplan med tillhörande budget. Att endast åtgärda signalytan
och inte resten av tillgänglighetsanpassningen är inte optimalt utan är ett arbete
som med fördel görs i samband med att en gata byggs om eller på annat sätt
åtgärdas. De finns bland annat ett stort behov av att byta ut beläggningen på många
av trottoarerna framgent och då faller det sig naturligt att även åtgärda resterande
tillgänglighetsbehov vilket samhällsbyggnadsförvaltningen med största sannolikhet
kommer att planera för.
Beslutsunderlag
protokoll från kommunstyrelsen 2019-11-06, § 184
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-19
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-11-28, § 167
Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Strömwall (L): Bifall till motionen, avslag på kommunstyrelsens
förslag.
Siw Lycke (C) och Jan-Olof Johansson (S): Bifall till Ann-Charlotte Strömwalls
förslag.
Beslutsgång

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Ann-Charlotte Strömwalls m.fl.
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Ann-Charlotte Strömwalls
m.fl. förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Beslutet skickas till
Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 238

Dnr 2019-000412

Investeringsbudget 2020
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till nyinvesteringsbudget
2020 med utgångspunkt av budgetbeslut i kommunfullmäktige 2019-06-12. I
tjänsteskrivelsen beskrivs ett alternativ, som är som är i paritet med det regelverk
som kommunfullmäktige har fattat beslut om och enligt tidigare beräkningsmodell.
En självfinansieringsgrad med ett snitt på minst 100 % under en 5 årsperiod år
2016-2020. I junibeslutet var ramen 15,0 mnkr och nu är behovet 37,5 mnkr.
Inom den taxefinansierade verksamheten finns ökade behov och bedömningen är att
det krävs en budget om 5,4 mnkr att jämföra med junibeslutets 3,0 mnkr för att
åtgärda behoven. Ökade kostnader till följd av dessa investeringar får tas ut av
taxekollektivet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-11-27, § 194
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-08
Investeringsbudget 2020–2022
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP): Tilläggsförslag att innan projektet Fiskhamnskajen sätts
igång ska förslag och beslutsunderlag presenteras och godkännas av
kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige, samt att kommunstyrelsen ges i
uppdrag att skyndsamt - men senast 2019-06-30 – föreslå kommunfullmäktige
riktlinjer som beskriver den investeringsprocess som ska tillämpas i Lysekils
kommunkoncern.
Christina Gustavsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, avslag på Ronald
Rombrants tilläggsförslag.
Yngve Berlin (K): Tilläggsförslag, Att samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag
att i enlighet med likabehandlingsbegreppet preciserar vad som avses med
taxekollektivet, i tjänsteskrivelsen. ”Kostnader till följd av investeringar ska tas ut av
taxekollektivet”
Kostnader för iordningställande av ”ställplatser för husbilar” bör bekostas av
husbilsbesökare, gästhamn, alternativt besöksnäringen.
Kapitalkostnader för servicebyggnaden i Havsbadet (byggkostnad ca 13 mkr) och
gästhamnsdrift måste i huvudsak belasta taxekollektivet gästhamnsbesökare,
alternativt ”konto” för besöksnäringen.
Promenad/gångstråk på eller i anslutning till kommunala bryggor kan rimligtvis
inte belasta småbåtskollektivet utan måste bli en fråga för kommunens besöks- och
destinationsstrategi, alternativt skattekollektivet.
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Håkan Smedja (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag och bifall till Yngve Berlins
tilläggsförslag.
Krister Samuelsson (M): Bifall till Ronald Rombrants förslag.
Ricard Söderberg (S) och Maria Granberg (MP): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Information från ordförande
Ordförande meddelar efter samråd med övriga i presidiet att inte pröva Yngve
Berlins tilläggsförslag om ”Kapitalkostnader för servicebyggnaden i Havsbadet
(byggkostnad ca 13 mkr) och gästhamnsdrift måste i huvudsak belasta
taxekollektivet gästhamnsbesökare, alternativt ”konto” för besöksnäringen”
eftersom det inte berör investeringsbudgeten för 2020.
Ordförande meddelar också efter samråd med övriga i presidiet att inte pröva
Ronald Rombrants förslag att ”kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt - men
senast 2019-06-30 – föreslå kommunfullmäktige riktlinjer som beskriver den
investeringsprocess som ska tillämpas i Lysekils kommunkoncern” då det inte tillhör
ärendet om investeringsbudget 2020.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag om att öka nyinvesteringsbudget 2020
med 15,975 mnkr till 30,975 mnkr för den skattefinansierade verksamheten. Innan
upphandling av Fiskhamnskajen ska förstudien återrapporteras till kommunstyrelsen mot Ronald Rombrants förslag att innan projektet Fiskhamnskajen sätts
igång ska förslag och beslutsunderlag presenteras och godkännas av kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst till Ronald Rombrants förslag
Omröstningsresultat
Med 15 ja-röster och 14 nej röster beslutar kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag. (Bilaga 1)
Fortsatt beslutsgång
Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag att tillfälligt utöka ramen för
småbåtsverksamhet med 2,4 mnkr till totalt 5,4 mnkr. Kostnader till följd av
investeringar ska tas ut av taxekollektivet och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag att göra en avvikelse från det
finansiella målet om 100 procent självfinansieringsgrad för planperioden 2021 och
2022 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Ordförande frågar på Yngve Berlins tilläggsförslag att samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att i enlighet med likabehandlingsbegreppet preciserar
vad som avses med taxekollektivet, i tjänsteskrivelsen. ”Kostnader till följd av
investeringar ska tas ut av taxekollektivet” mot avslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt tillägget.
Ordförande frågar på Yngve Berlins tilläggsförslag att kostnader för iordningställande av ”ställplatser för husbilar” bör bekostas av husbilsbesökare, gästhamn,
alternativt besöksnäringen mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt tillägget.
Ordförande frågar på Yngve Berlins tilläggsförslag att promenad/gångstråk på eller i
anslutning till kommunala bryggor kan rimligtvis inte belasta småbåtskollektivet
utan måste bli en fråga för kommunens besöks- och destinationsstrategi, alternativt
skattekollektivet mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
tillägget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslag om att öka nyinvesteringsbudget 2020 med
15,975 mnkr till 30,975 mnkr för den skattefinansierade verksamheten. Innan
upphandling av Fiskhamnskajen ska förstudien återrapporteras till
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att tillfälligt utöka ramen för småbåtsverksamhet med
2,4 mnkr till totalt 5,4 mnkr. Kostnader till följd av investeringar ska tas ut av
taxekollektivet.
Kommunfullmäktige beslutar att göra en avvikelse från det finansiella målet om 100
procent självfinansieringsgrad för planperioden 2021 och 2022.
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att i
enlighet med likabehandlingsbegreppet preciserar vad som avses med
taxekollektivet, i tjänsteskrivelsen. ”Kostnader till följd av investeringar ska tas ut av
taxekollektivet”.
Kommunfullmäktige beslutar att kostnader för iordningställande av ”ställplatser för
husbilar” bör bekostas av husbilsbesökare, gästhamn, alternativt besöksnäringen.
Kommunfullmäktige beslutar att promenad/gångstråk på eller i anslutning till
kommunala bryggor kan rimligtvis inte belasta småbåtskollektivet utan måste bli en
fråga för kommunens besöks- och destinationsstrategi, alternativt skattekollektivet.

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 242

Dnr 2019-000361

Grönstrategi del 2 av 2
Sammanfattning
Grönstrategin har tagits fram på uppdrag av kommunfullmäktige enligt beslut i
Lysekils Naturvårdsplan från 2010 och Boendestrategin från 2012. Strategin är en
temadel till den framtida översiktsplanen. Grönstrategin berör alla kommunens
bebyggda miljöer och tätorter, samt friluftsområden i närheten av dessa.
De offentliga miljöerna mellan husen, dvs våra utemiljöer, är viktiga för våra
tätorters attraktionskraft. Lysekils kommuns grönstrategi syftar till att skapa
gemensamma mål och inriktningar kring vilka sorts utemiljöer vi vill kunna erbjuda
de som bor och besöker vår kommun.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-11-27, § 206
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-18
Grönstrategi
Förslag till beslut på sammanträdet
Håkan Smedja (V), Maria Granberg (MP), Ricard Söderberg (S) och Ronald
Rombrant (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christina Gustavsson (S): Redaktionell ändring, att stryka parentesen som nämner
Bohusläns klätterklubb på sidan 27.
Wictoria Insulan (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag och bifall till Christina
Gustavssons ändringsförslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna den redaktionella
ändringen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förändringen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Grönstrategin. Grönstrategin gäller även för
de av kommunen helägda bolagen.
Kommunfullmäktige beslutar att stryka parentesen som nämner Bohusläns
klätterklubb på sidan 27.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsnämnden
Helägda kommunala bolag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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GRÖNSTRATEGIN, del 2 av 2
- mål och riktlinjer för bebyggda miljöer och
tätortsnära friluftsområden i Lysekils kommun

Turist-

Förord
Hur vill du att din stad ska se ut och vad vill du kunna göra där?
Lysekils kommuns grönstrategi handlar om att skapa en gemensam bild av vilka typer av tätorter och övriga
bebyggda miljöer vi vill bo och leva i. I de workshops och medborgardialoger som genomförts i samband
med framtagandet av strategin framgår att vi vill ha tätorter som uppmuntrar till möten, rörelse, konstuttryck, naturupplevelser och lek.
De offentliga miljöerna mellan husen är viktiga för våra tätorters attraktionskraft. Här möter vi och blir medvetna om de människor vi delar staden/tätorten med. Möten föder idéer och kreativitet som bland annat kan
leda till blomstrande företag och minskad segreation.
Tillsammans kan stråk och mötesplatser bilda ett nätverk som påverkar vårt välmående och blir en del av
tätortens ekonomiska motor. Nätverket, som ofta består av gröna stadsmiljöer såsom parker, lekplatser och
gångvägar, kan utformas så att det blir lättillgängligt och lockande för både människor och djur. Bebyggda
miljöer som innehåller grönska kan dessutom bli en del av den så kallade gröna infrastrukturen eftersom de
kopplar ihop parker och torg i staden med omkringliggande friluftsområden. Hur väl den gröna infrastrukturen fungerar, och vilka funktioner (ekosystemtjänster) den bidrar med, påverkar alltså möjligheterna till lek,
möten, motion, integration, kulturyttringar, turism, djurliv, dagvattenhantering och mycket mer. Detta kan i
sin tur påverka huruvida man väljer att flytta till, och bosätta sig i, våra tätorter.
Målgrupp och avgränsning
Grönstrategin har tagits fram på uppdrag av kommunfullmäktige i Lysekils kommun enligt beslut i Lysekils
Naturvårdplan från 2010 och Boendestrategin från 2012. Strategin är en temadel till den framtida översiktsplanen och ska uppdateras i samband med att översiktsplanen aktualitetsprövas vart fjärde år. Strategin berör alla kommunens bebyggda miljöer och tätorter, samt friluftsområden i närheten av dessa. Framtagandet
av strategin har delfinansierats av ett LONA-bidrag, ett statligt stöd för lokala naturvårdsinsatser.
Kort om syfte, innehåll samt tidigare ställningstaganden
I grönstrategin finns ett huvudmål och fyra delmål. Delmålen innehåller var för sig olika inriktningar och
prioriterade åtgärder. Dessa beskriver hur vi ska ta tillvara på den potential som våra utemiljöer besitter, och
baseras på ställningstaganden som beslutats på global och nationell nivå. Några av dessa är de globala målen
inom Agenda 2030, landskapskonventionen, barnkonventionen och folkhälsomålen. Strategin baseras även
på ställningstaganden som gjorts på regional och kommunal nivå, den är ett svar på hur vi genom planering
och utformning av våra bebyggda miljöer och tätortsnära friluftsområden ska bidra till att uppnå
Vision Lysekil 2030. För att uppfylla visionen kommer det att behövas kreativitet, mod och nytänkande
hos politiker, exploatörer, kommunanställda och invånare. Förhoppningsvis ger grönstrategin en tydlig riktning, förväntningar, inspiration, och inte minst lust att tillsammans skapa levande och stimulerande bebyggelsemiljöer samt friluftsområden som bidrar med samhällsekonomiska värden.
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Vad är en grönstrategi?
En grönstrategi styr utvecklingen
av bebyggda miljöer och
tätortsnära friluftsområden genom
ett antal politiskt godkända mål
och riktlinjer.

Läsanvisning

Grönstrategin syftar till att vara lättläst och innehåller många
bilder. Den består av ett huvudmål och fyra delmål. Varje
delmål innehåller ett antal inriktningar som är antagna och
styrande för Lysekils kommuns bebyggelseutveckling samt
tätortsnära friluftsområden fram till år 2030. Inriktningarna
ligger inom färgade rutor. De åtgärder som presenteras under
dessa är inte antagna. För att förtydliga detta ligger förslagen
på åtgärder utanför de färgade rutorna.
I kapitlet ”Viktiga begrepp”, beskrivs begreppen ”grön infrastruktur” och ”ekosystemtjänster”. De är båda nyckelord för
att förstå strategins syfte och innehåll.
På dokumentets sista sidor återfinns kapitlen ”Bakgrund” och
”Framåt”. I bakgrundsdelen hittar du information om varför
och hur grönstrategin har utvecklats. I framåtdelen beskrivs
hur kommunen ska arbeta vidare för att förverkliga strategin.
Välkommen till en inspirerande läsning om bebyggelseutveckling och om utveckling av våra gemensamma gröna vardagsrum.
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Nationella och regionala mål, samt
Lysekils kommuns vision
Innan du börjar läsa grönstrategin kan det vara bra att känna till några av de nationella och regionala mål
som strategin bygger på, samt Vision Lysekil 2030. På denna sida hittar du därför utdrag ur dessa. För mer
detaljerad information kring tidigare ställningstaganden på internationell, nationell, regional och lokal nivå
se bilaga 1.

Nationella mål

Sveriges regering har antagit sexton nationella miljökvalitetsmål. För att göra det möjligt att nå miljökvalitetsmålen har regeringen tagit fram etappmål som identifierar en önskad samhällsomställning. De visar
vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in. Nedanstående etappmål ligger till grund för
grönstrategin.
Etappmål Hållbar stadsutveckling:
• Integrering av stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer
En majoritet av kommunerna ska senast år 2025 ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter
• Metod för stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer
Kommunerna ska senast år 2020 ha tillgång till en utvecklad metod för att ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och
tätorter.
Etappmål Biologisk mångfald:
• Den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas värden
Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända
och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i
samhället där så är relevant och skäligt.

Regionala miljömål och tilläggsmål

Västra Götalandsregionen tog under 2015 fram regionala miljömål och tilläggsmål. Av dessa tilläggsmål är
följande relevanta för den grönstrategin:
• Synliggjorda ekosystemtjänster i den fysiska planeringen.
Senast år 2020 ska ekosystemtjänster synliggöras i översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner.
• Nära till naturen.
År 2020 ska avståndet till närmsta tillgängliga grön- eller vattenområde om minst 1 hektar inte vara större
än 300 meter från bostäder, skolor och förskolor. Det är viktigt att den bostadsnära naturen innehåller kvaliteter så att den kan tillfredsställa människans behov av rofylldhet, naturupplevelser, lek och umgänge.

Vision Lysekil 2030

År 2017 fastslogs en ny kommunal vision av kommunfullmäktige. Grönstrategin är ett svar på hur vi genom
planering och utformning av våra bebyggda miljöer och tätortsnära friluftsområden ska bidra till att uppnå
visionen som lyder:
”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.”
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Illustrationen ovan visar att en tätort inte bara består av hus och bilvägar, utan även av ett grönt nätverk/en grön infrastruktur. Den gröna infrastrukturen är en viktig del av tätortens uppbyggnad och påverkar hur livet mellan husen ser ut,
samt hur attraktivit det är att bo där.
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Viktiga begrepp

Vad är grön infrastruktur?
Den gröna infrastrukturen finns både inom och utanför våra tätorter, och består av gröna stråk och platser.
På samma sätt som bilvägar är viktiga för att kunna ta sig fram med bil, så är gröna stråk och platser viktiga
transportleder för djur och växter, samt för gående eller cyklande människor. Den gröna infrastrukturen i en
bebyggd miljö är med andra ord viktig för människors välbefinnande eftersom det påverkar hur väl utemiljön
fungerar som plats att mötas, leka och utöva friluftsliv i. Grön infrastruktur är ett begrepp som kan beskrivas
som ”ett nätverk av livsmiljöer/natur som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt som gör att biologisk
mångfald bevaras och samhällets viktiga ekosystemtjänster främjas”.

Ekosystemtjänster när grönt är mer än pynt
Naturens gratisarbete, ekosystemtjänster, är när växter renar luft, buskar dämpar buller eller när bin pollinerar grödor. Det är också att tätorternas gräsmattor renar regn- och snövatten från tungmetaller och skadliga
partiklar eller att bakterier och maskar gör jorden bördig. Trots att tjänsterna är grunden i vår välfärd är de
fortfarande osynliga i flera samhällsbeslut. Men det kan sättas en prislapp på vissa av ekosystemtjänsterna,
även om det ibland är mycket komplext. Genom att synliggöra ekosystemtjänsters ekonomiska värde kan
beslutsfattare ta klokare beslut i förhållande till människans behov av fungerande ekosystem. Beslut som påverkar ekosystemen fattas dagligen av politiker, myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer,
såväl som individer.
Syftet med att värdera ekosystemtjänster är att skapa förståelse för hur beroende vi är av naturens komplexa
funktioner och processer, samt hur dyrt och svårt det vore att ersätta dem. Nedan följer två konkreta exempel på värdering av ekosystemtjänster:
•

23 miljarder dollar beräknas Nordamerikas fladdermöss vara värda. Det är priset för den mängd insektsgift som skulle krävas för att skydda lantbrukarnas grödor om fladdermössen plöstligt slutade fånga
skadeinsekter (Forskning & framsteg, 2011).

•

Pollineringsarbetet är både tidskrävande, arbetsamt och dyrt jämfört med det gratisarbete bin gör. I
Sichuanprovinsen i Kina är bina redan helt utdöda och människorna där får själva pollinera fruktträden
med pensel för att få någon skörd. Det behövs 10-12 personer för att manuellt pollinera lika många
äppelträd som ett bisamhälle klarar av (https://www.svd.se/bin-ar-nodvandiga-for-var-overlevnad).

LYSEKILS KOMMUNS GRÖNSTRATEGI
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En bebyggd miljö som levererar ekosystemtjänster och bidrar med ekonomiska värden.

LU

L
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En bebyggd miljö som inte levererar ekosystemtjänster och istället kostar samhället pengar.

Ett exempel på en ekosystemtjänst
Översvämningskydd
Gröna ytor ger ett naturligt skydd mot översvämningar, genom att växter och genomsläppliga markytor
suger åt sig vatten och fördröjer det. Det översvämningsskydd som gröna ytor i den bebyggda miljön bidrar
med är en ekosystemtjänst som kan ha stor ekonomisk betydelse för människan, eftersom översvämningar
är kostsamma. Om en stad eller tätort innehåller alltför många hårdgjorda ytor (exempelvis ogenomsläpplig
asfalt) som inte kan suga upp och fördröja regnvattnet kan det leda till stora kostnader på grund av höga
vattenflöden och översvämningar.
Två scenarier
Bilderna på denna sida visar två olika scenarion. Ett där ekosystemtjänsten översvämningsskydd har tagits
tillvara på i planering och anläggning, och ett där naturens förmåga att hantera stora skyfall inte tillvaratagits.
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Grönstrategin
Utemiljön - en ekonomiskt resurs att ta
vara på och utveckla
En framgångsfaktor i samhällsbyggande ligger i att bli bättre på att se och medvetet hantera, samt utveckla
de funktioner, de ekosystemtjänster, som de gröna utemiljöerna kan bidra med. Grönstrategin ska bidra till
ett helhetsperspektiv där utemiljöernas betydelse för samhällsekonomi och hållbar utveckling presenteras
och integreras i samhällsbyggandet. Naturen i staden/tätorten och de ekosystemtjänster (funktioner) den
bidrar med har nämligen ett ekonomiskt värde för kommunen. Att främja och utveckla den är långsiktigt, och
ofta även kortsiktigt, billigare och mer funktionellt än att planera och bygga emot naturen.
I grönstrategin fastslås mål och riktlinjer som påverkar den framtida utvecklingen av våra bebyggelsemiljöer
och våra barns och barnbarns livsbetingelser. Det är svårt att sia om framtiden men om vi inte tar beslut om
en gemensam riktning, kan vi inte påverka resans slutmål.
Strategin baseras på material från medborgardialoger och workshops
Grönstrategin utgår från ett inspirations- och kunskapsunderlag som togs fram under 2016. Underlaget
heter ”En grönstrategi för Lysekils kommun - inspiration, inventering och analys, steg 1 av 2” och ligger på
kommunens hemsida. Under framtagandet av detta underlag hölls workshops och dialog med såväl medborgare som politiker. Sammanställningar av dessa ligger som bilagor på hemsidan.
De mål och riktlinjer som presenteras på följande sidor har med andra ord tagits fram med utgångspunkt i
workshops med allmänhet, tjänstemän och politiker.

LYSEKILS KOMMUNS GRÖNSTRATEGI
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En sammanställning av
Lysekil kommuns grönstrategi
Huvudmål

Vi tar tillvara på, utvecklar och nyttjar utemiljöns
samhällsekonomiska värde.

Delmål 1 - planering

Delmål 2 - friluftsliv

Inriktningar
1.1

Vi ska utveckla och ta vara på
gröna stråk och områden i staden

Inriktningar
2.1

Vi ska vårda och utveckla våra
tätortsnära naturmiljöer

1.2

Vi ska dra nytta av naturen vid
planering av nya bostadsområden

2.2

Vi ska göra naturen och friluftslivet 		
lättillgängligt för alla

1.3

Vi ska nyttja landskapets karaktär 		
och platsernas unika värden

2.3

1.4

Vi ska stärka naturen i bebyggda
miljöer så att den kan ta hand om 		
regnvatten och förebygga
översvämningar

Vi ska nyttja naturen som en
resurs inom kommunala
verksamheter

2.4

Vi ska hållbart nyttja naturen för att 		
stärka vårt näringsliv

Vi förvaltar och nyttjar våra mark- och
naturresurser på ett hållbart sätt.

Vi ska bli Sveriges friluftskommun.

Delmål 3 - hälsa

Delmål 4 - kultur

Inriktningar

Inriktningar

Våra bebyggda miljöer främjar
människors hälsa.
3.1

Vi ska bygga promenad- och 			
cykelvänliga tätorter

3.2

Vi ska säkerställa vardagsnära
grönområden för motion och
återhämtning

3.3

Vi ska bygga lekfulla utemiljöer
med utgångspunkt i barnens behov

3.4

Vi ska säkerställa hälsofrämjande 		
miljöer med bra mikroklimat

Vi skapar levande mötesplatser
genom delaktighet och kultur.

4.1

Vi ska ta vara på och förstärka
tätorternas lokala identitet

4.2

Vi ska skapa levande tätorter
året om

4.3

Vi ska främja möten mellan 			
människor med olika bakgrund

4.4

Vi ska skapa goda möjligheter till 		
medborgarinflytande

LYSEKILS KOMMUNS GRÖNSTRATEGI
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Åtgärder

Åtgärder
Åtgärder
Riktlinjer
Riktlinjer
Åtgärder
Riktlinjer

Delmål 2

Delmål 3

Delmål 1

Riktlinjer

Delmål 4

Huvudmål

Grönstrategin

Vision Lysekil 2030
Regionala miljömål
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Nationella miljömål
Nationella etappmål
Globala mål
Agenda 2030

Grönstrategins
huvudmål

Vi tar tillvara, utvecklar och nyttjar
utemiljöns samhällsekonomiska värde
Vid skötsel, utveckling och planering av våra bebyggda miljöer tar vi vara på naturen så att den även
fortsättningsvis kan leverera de ekosystemtjänster som är en grund för vår välfärd. Påverkan på ekosystemtjänsternas värde ska belysas vid alla beslut som rör bebyggelseutveckling. Detta för att att stärka
kommunens attraktionskraft, samt följa de globala, nationella och regionala miljömålen.

”Ekosystemtjänster är ett ganska
långt och komplicerat ord för en
enkel sanning: att människan är
beroende av naturen och
de tjänster som den ger”.
Lena Ek, miljöminister 2011-2014.
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Huvudmål:
Vi tar tillvara på, utvecklar och nyttjar
utemiljöns samhällsekonomiska värde.

Delmål 1:
Vi förvaltar och nyttjar våra mark- och
naturresurser på ett hållbart sätt

Delmål 3:
Våra
bebyggda
miljöer
främjar människors hälsa
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Delmål 2:
Vi ska bli Sveriges friluftskommun

Delmål 4:
Vi skapar levande mötesplatser genom
delaktighet och kultur

Grönstrategins
fyra delmål

Vi förvaltar och nyttjar våra mark- och
naturresurser på ett hållbart sätt

Vi ska bli Sveriges friluftskommun

Våra bebyggda miljöer främjar
människors hälsa

Vi skapar levande mötesplatser
genom delaktighet och kultur
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Här är du nu.

Huvudmål
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Delmål 1
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Delmål 2

Delmål 3

Delmål 4

DELMÅL 1. VI FÖRVALTAR OCH NYTTJAR VÅRA MARK- OCH
NATURRESURSER PÅ ETT HÅLLBART SÄTT

Vi förvaltar och
nyttjar våra mark- och
naturresurser på ett
hållbart sätt
År 2030 - ett framtidsscenario

År 2030 kännetecknas stadsplaneringen och byggandet i Lysekils kommun av framåtanda, kreativitet och
hållbarhet. Grönska och bebyggelse vävs ihop till en fungerande helhet som stärker tätorternas attraktionskraft och deras ekosystemtjänster. I centrum, på bostadsgården eller på villaområdets närliggande grönyta
finns det plats för att leka kull, grilla med vännerna, spela kubb och skåda fjärilar. Naturupplevelse och
stadsliv är nära grannar. Bina från odlingen på närliggande tak pollinerar växterna och den stadsproducerade
honungen är mycket populär. Blommande körsbär färgar gaturummen rosa och regnbäddar i gaturummet
tar hand om överflödigt regnvatten. Planteringarna doftar, husfasader grönskar och taken gror samtidigt som
även de fördröjer det regnvattnet som faller på dem. Sammantaget har våra bebyggda miljöer genom sin
fysiska utformning en väl utvecklad anpassningsförmåga/flexibiltet i en oförutsägbar framtid med kommande
klimatförändringar.

Relation till huvudmålet

Att ta hand om våra grönområden och de värden som dessa bidrar med är ett led i ett effektivt markutnyttjande där alla markytor har flera funktioner. Genom att planera med utrymme för en strategiskt
utformad grön infrastruktur skapas möjligheter till olika ekosystemtjänster som är nödvändiga för vår
välfärd. Detta kan i sin tur bidra med samhällsekonomiska vinster, exempelvis i form av hälsosammare
invånare och minskade översvämningsrisker. Samtidigt kan en genomtänkt grön infrastruktur och landskapsanpassad planering bidra till en ökad attraktivitet vilket medför samhällsekonomiska vinster, och
som även mer direkt kan ge ekonomiska vinster för enskilda fastighetsägare och näringsidkare.

Inriktningar
1.1
1.2
1.3
1.4

Vi ska utveckla och ta vara på gröna stråk och områden i staden
Vi ska dra nytta av naturen vid planering av nya bostadsområden
Vi ska nyttja landskapets karaktär och platsernas unika värden
Vi ska stärka naturen i bebyggda miljöer så att den kan hantera
regnvatten och förebygga översvämningar
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1.1 Vi ska utveckla och ta vara på gröna stråk
och områden i våra tätorter
Den bebyggda miljön består av flera infrastrukturer och en av dem är den gröna infastrukturen*
som kan beskrivas som ett strategiskt planerat nätverk av vegetation. Denna infrastruktur kan
skötas och utvecklas så att den bidrar med viktiga funktioner/ekosystemtjänster* för samhället. I
bebyggd miljö utgörs den gröna infrastrukturen framförallt av parker och grönska längs med gator
och på torg. Stadens gröna miljöer är en utgångspunkt för de ekosystemtjänster som levereras här
och således en förutsättning för vår välfärd. Detta är på så vis även grundläggande för hur attraktiv
en stad är för besökare och boende. Det blir därmed angeläget att den gröna infrastrukturen hanteras genom hela planprocessen på ett likvärdigt sätt som andra strukturer som bygger upp våra
samhällen, exempelvis bebyggelse, trafik samt vatten och avlopp.

Prioriterade åtgärder
•

•

•

Kommunens gröna infrastruktur ska presenteras och värderas i den kommande översiktsplanen för att ge tydliga ställningstaganden och prioriteringar till detaljplaneskedet. Detta kan
göras genom att ta fram grön infrastrukturkarta som visar vilka stråk och grönområden som
bör skyddas och/eller utvecklas. Detta ska göras med hänsyn till den regionala gröna infrastrukturen för att fånga upp de större sambanden.
Vid all detaljplanering ska vi utreda hur det aktuella detaljplaneområdet kan utformas för att
stärka den gröna infrastrukturen inom planområdet, samt i anslutning till det. Det kan göras
genom att säkerhetsställa att de naturinventeringar som tas fram i samband med detaljplaner
även redovisar relationen till viktiga omkringliggande gröna samband och ger förslag på hur
dessa kan stärkas.
Vid nyanläggning av kommunala trafikstråk som bilvägar samt gång- och cykelvägar bör den
gröna infrastrukturen förstärkas genom att man anlägger alléer, örtrika vägrenar eller annan
vegetation längs med vägarna. Undantag bör motiveras.

Förslag till ytterligare åtgärder
•

Alla naturvärdesinventeringar bör göras enligt SIS (Swedish Standards Institute) så att de blir
likvärdiga och kan föras in i vår gemensamma interna kartmaterial.

Inspiration:
Översiktsplan Upplands Väsby kommun.
I samband med översiktsplanearbetet gjordes en
kartläggning av ekosystemtjänster i kommunen
vilket resulterade i en samlad karta som redovisade områden för såväl grönt kapital som gröna
investeringsbehov. Detta material låg sedan till
grund för markanvändningskartan.
Källa: Ekologigruppen AB
* Grön infrastruktur och ekosystemtjänster förklaras på sida 7 i detta dokument.
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1.2 Vi ska dra nytta av naturen vid planering av
nya bostadsområden
Vi ska vårda och hållbart nyttja kommunens gröna kapital i form av ekosystemtjänster. I alla beslut
som rör exploatering ska värdet av de ekosystemtjänster som tillhandahålls inom och kring det
aktuella exploateringsområdet tydliggöras. Värdet av de ekosystemtjänster som förloras vid en exploatering ska kompenseras genom att förutsättningar för tjänster av liknande värde förstärks eller
nyskapas, antingen inom planområdet eller utanför. För att lyckas med detta krävs kunskap om och
förståelse för det ekonomiska värde som naturens tjänster innebär. Vi ska därför arbeta för att höja
och upprätthålla kunskapen om ekosystemens möjligheter att tillhandahålla viktiga funktioner i
stadsmiljöer, såväl bland politiker och tjänstemän som bland exploatörer och allmänhet.

Prioriterade åtgärder
•
•

•

Sprid kunskap kring ekosystemtjänsternas samhällsekonomiska värde hos politiker, exploatörer och tjänstepersoner genom exempelvis studieresor, föreläsningar eller workshopserier.
Utveckla kriterier eller arbetssätt för att föra in ekosystemtjänstperspektivet vid framtagande
av detaljplaner. Detaljplanehandlingar ska exempelvis redovisa vilka ekosystemtjänster som
går förlorade i samband med en exploatering och vilka som tillförs eller förstärks. Värdet av
de ekosystemtjänster som förloras vid en exploatering ska kompenseras genom att förutsättningar för tjänster av liknande värde förstärks eller nyskapas, antingen inom planområdet eller
utanför. Detta bör stärkas i exploateringsavtal, alternativt markanvisningsavtal.
Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) till detaljplaner och översiktsplaner ska tas fram utifrån
ett ekosystemtjänstperspektiv och kompletteras med ett ekosystemtjänstresonemang.

Förslag till ytterligare åtgärder
•
•

Utveckla kriterier vid markanvisningsavtal att även innefatta aspekter kring ekosystemtjänster
för att på så vis kunna ställa krav på kvaliteten av en privat exploatering vid försäljning av
kommunal mark.
Kommunen ska aktivt medverka till ett kunskapsutbyte mellan exploatörer gällande exploatering med ekosystemtjänster i fokus.

Inspiration: Kv. Ohoj, Västra Hamnen Malmö.
Förrådstaket är ett biodiversitetstak med växter och substrat som lockar till sig insekter. Taken blir trevliga att se på
och fördröjer dessutom dagvatten. Samma bostadsgård är utformad med rabatter som fördröjer och infiltrerar dagvattnet. Gårdens gångytor och uteplatser består av upphöjda trädäck som tillsammans med grönskan skapar en attraktiv,
grön och hälsofrämjande boendemiljö mitt i en storstad. Foto: Ulrika Eliasson (t.v.) Sara Chronvall (t.h.)
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1.3 Vi ska nyttja landskapets karaktär och
platsens unika värden
Stadsbyggande är en värdeskapande process. Kommunens tätorter, stadsdelar och kvarter har olika
värden och identiteter, ofta beroende av hur deras olika landskap och topografi ser ut. I Lysekils stad
är exempelvis de obebyggda bergknallarna viktiga för stadens identitet och attraktivitet, samtidigt
som de möjliggör ett rikt friluftsliv och varierat djur- och växtliv i staden. Genom hela planprocessen
samt vid nybyggnation och ombyggnation ska karaktärsfulla uttryck i landskapet tas tillvara för att
bidra till och förstärka lokala identiteter, och på så vis även bidra till ökad attraktivitet. Påverkan på
landskapsbilden ska även beaktas så att det unika bohusländska landskapets karaktär bibehålls i så
hög utsträckning som möjligt.

Prioriterade åtgärder
•
•
•

Den nya översiktsplanen bör beskriva kommunens typiska landskapskaraktärer, samt ge riktlinjer
kring lokalisering och eventuell anpassing av ny bebyggelse inom dessa.
Detaljplanehandlingar ska redovisa eventuella distinkta landskapskaraktärer som återfinns inom
planområdet samt hur dessa kan tas tillvara och/eller utvecklas i samband med en exploatering.
I samband med exploatering bör värdefulla landskapskaraktärer bevaras och storskaliga sprängningar och utfyllnader som avsevärt förändrar upplevelsen av topografin* inte tillåtas. Detta
för att exempelvis bevara karaktären av skärgårdslandskap som är en attraktionskraft för såväl
boende, inflyttare som besökare. *Vad som ”avsevärt förändrar upplevelsen av topografin” avgörs i
en analys av planens konsekvenser för landskapsbild och ska framgå av MKB eller annan typ av konsekvensbeskrivning. För att underlätta arbetet med att i detaljplanen skydda distinkta landskapskaraktärer kan en mall med goda exempel på planbestämmelser gällande markens anordnande tas
fram.

Lassa- och Donadammarna tillför ett stort värde för de bostäder som ligger kring dammarna och ger platsen en egen
karaktär och värde. De tjänstgör också som översvämningskydd på så vis att stora mängder vatten samlas där vid
skyfall. Om dessa hade fyllts ut och hällarna runt dem sprängts platta hade bostadsområdet kring inte alls haft samma
karaktär och attraktivitet som idag. Foto: Ulrika Eliasson.
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1.4 Vi ska stärka naturen i bebyggda miljöer så
att den kan ta hand om regnvatten och förebygga
översvämningar
Stora delar av dagens vatten och avloppssystem anlades i en tid då våra tätorter var betydligt mindre
och mer glest bebyggda. Dagens tätare samhällen med allt fler hårdgjorda ytor ställer högre krav på
systemen då underkapaciteten i dem, i kombination med klimatförändringar, ökar risken för översvämningar. Ett sätt att minska dessa risker är att arbeta med så kallade blågröna eller naturbaserade
lösningar. Exempel på sådana lösningar är att inom fastigheten anlägga dammar, regnbäddar, vegetationstak och skålformade gräsytor som kan öka den lokala kapaciteten att ta hand om vatten och
minska belastningen på kommunens dagvattensystem. En väl utformad dagvattenhantering med en
genomtänkt höjdsättning, och användande av genomsläppliga markunderlag eller så kallade *regnbäddar, kan dessutom göra upplevelsen av en plats mycket mer attraktiv. Våra detaljplaneområden ska
innehålla naturbaserade blågröna lösningar som kan fördröja, infiltrera och rena dagvattnet på plats.
Undantag till det bör motiveras. I Lysekils VA-plan 2016, kapitel 3.5 Dagvatten, anges fler riktlinjer
gällande detta.

Prioriterade åtgärder
•
•
•

Ta fram en övergripande strategi för att hantera klimatförändringar i kommande översiktsplan.
Nya detaljplaner ska innehålla dagvattenutredningar med naturbaserade lösningar som kan fördröja, rena och infiltrera vatten på plats. Undantag till detta ska motiveras. De åtgärder som
föreslås i dagvattenutredningarna ska säkerhetsställas vid genomförande av detaljplanen.
Inventera var de största dagvattenproblemen på kommunal mark finns och se om det går att
avhjälpas genom att anlägga naturbaserade lösningar som fördröjer, renar och inflitrerar dagvattnet.

Förslag till ytterligare åtgärder
•
•

Utveckla ett samarbete med Lysekilsbostäder och Leva i Lysekil gällande hållbar dagvattenhantering och undersök möjligheten att skapa områden som kan fungera som goda exempel
för privata exploatörer. Se MKB Fastigheter (Malmös kommunala bostadsbolag) för inspiration.
Vid renovering av torg, parker och andra gaturum bör kommunen föregå som ett gott exempel
och fördröja dagvattnet med hjälp av exempelvis genomsläppliga parkeringsplatser, regnbäddar
längs med gator, och mindre dammar (det finns säkra och estetiskt tilltalande lösningar).

Inspiration: *Regnbäddens fördelar. Runt om i Sverige anläggs
en ny sorts rabatter som förenar effektiv dagvattenhantering, rening
av tungmetaller med en attraktiv stadsmiljö. De kallas regnbäddar
och är nedsänkta rabatter som samlar upp regnvatten från gaturummet. I rabatten renas vattnet när det sipprar ner genom bäddens
specialanpassade jord- och makadamlager. Rabatten fördröjer även
regnvattnet mycket effektivt och avlastar på så vis dagvattenledningarna vilket förebygger översvämningar. Jämfört med en vanlig
planteringsbädd som bara tar hand om det vatten som faller direkt
på den, så tar en regnbädd hand om ett område som är 20 gånger
sin storlek.
Regnbäddarna behöver planeras in tidigt i processen eftersom det
måste finnas yta avsatt för dem. Bilden visar regnbäddar i Norra
Djurgårdstaden. Foto: Anna Wigell
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Vi ska bli Sveriges
friluftskommun

År 2030 - ett framtidsscenario

Lysekils kommun har fått utmärkelsen Sveriges friluftskommun femte året i rad. Vid en intervju i Aktuellt den
18 maj 2030, får kommunalråd och oppositionsråd frågan:
”Vad är det som gör att Lysekil flera år i rad fått utnämningen Sveriges friluftskommun?”
De svarar.
”För Lysekil är det ett naturligt sätt att arbeta” De två politikerna beskriver sedan hur de gemensamt har
arbetat med att nyttja resursen som kommunens natur utgör på ett långsiktigt hållbart sätt.
”Detta är frågor som tar tid att implementera, vilket är väl värt arbetet när vi ser på den ”payback” som
kommunen får genom friskare invånare, att det blir attraktivt att bo här både som barnfamilj och pensionär,
utveckling av nya företag inom allt från utrustningstillverkare till rena naturturismföretag. Idag ser vi kombinationen av hav och land som vår absolut största styrka och vi har många studiebesök för att visa hur vi
har dragit nytta av friluftslivet inom olika kommunala förvaltningar och verksamheter. För en kommun som
Lysekil med så mycket natur av olika slag känns det naturligt att friluftsliv är ett verktyg och en resurs i samhällsutvecklingen.”

Relation till huvudmålet

Friluftslivet som företeelse har en starkt positiv effekt på samhället och dess invånare. Naturen och
aktiviteter i den ger en starkare befolkning fysiskt, psykiskt och socialt. Man skapar även en större
kännedom om, och vilja att ta tillvara naturen på ett långsiktigt sätt. Detta i sin tur ger möjlighet för
outdoor-företag att utvecklas. Väl omhändertagna friluftsområden och vandringsleder skapar en attraktivitet som stärker kommunen som helhet och viljan att arbeta gemensamt för en hållbar framtid.
Alla ovanstående faktorer bidrar till det lokala näringslivet och stärker kommunens samhällsekonomi i stort.

Inriktningar
2.1
2.2
2.3
2.4

Vi ska vårda och utveckla våra tätortsnära naturmiljöer
Vi ska göra naturen och friluftslivet lättillgängligt för alla
Vi ska nyttja naturen som en resurs inom kommunala verksamheter
Vi ska hållbart nyttja naturen för att stärka vårt näringsliv
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2.1 Vi ska vårda och utveckla våra tätortsnära
naturmiljöer
Ett målinriktat och strukturerat naturvårdsarbete hänger tätt ihop med ett attraktivt friluftsliv. Utan
skötsel av våra tätortsnära skogar, våtmarker eller strandängar så blir inte våra naturområden, vattenspeglar vare sig lika lockande eller intressanta att besöka. Landskapet växer igen och på stränderna ansamlas skräp, samtidigt som artrikedomen minskar. Det blir därför nödvändigt att se över
skötseln av våra natur- och grönområden. För att gynna kommunens unika naturvärden är det viktigt
att ta hänsyn till och utveckla den biologiska mångfalden i alla beslut som rör naturmiljöer oavsett
om det är skog, park eller grönyta i allmänhet. Val av arter, åtgärder och skötsel skall präglas av
gynnande av biologisk mångfald.

Prioriterade åtgärder
•
•
•

Uppdatera och följ upp Lysekils naturvårdsplan från 2010.
Ta vara på den naturinventering som gjordes över Lysekils stad år 2016 och genomför prioriterade
åtgärder som föreslås i den.
Ta fram skötselplaner för att långsiktigt säkerhetställa skötsel och kvaliteter i prioriterade friluftsområden.
Sök LONA-bidrag (lokalt naturvårdsbidrag från Länsstyrelsen) för detta.

Förslag till ytterligare åtgärder
•
•
•

•

Målbildsanpassad skötsel med utgångspunkt i den naturliga successionen.
Utse kommunala ansvarsarter. Syftet med att utse komunala ansvarsarter är att bevara några
av kommunens mest sällsynta och hotade arter samt att använda dessa i marknadsföringen av
kommunen.
Arbeta för att få ett långsiktigt stabilt naturvårdslag och förbättra avtalet och samarbetet mellan
Samhällsbyggnadsförvaltningen och den blivande Arbetslivsförvaltningen. Lysekils Naturvårdslag är idag främst en arbetsmarknadsåtgärd och en del av arbetsmarknadenheten, men arbetar
på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Etablera samarbete med till exempel Campus Väst marina naturbrukslinje. Sök exempelvis gemensamma medel för att utföra pedagogiska skötselsatsningar av naturområden.
Naturvårdsarbete. På bilden till vänster ser vi en person i kommunens
Naturvårdslag som bekämpar den invasiva arten björnloka.
Invasiva främmande arter är arter som människan avsiktligt eller
oavsiktligt har flyttat till ett nytt område där de snabbt sprider sig och
orsakar skada av olika slag. Dessa arter är ett stort hot mot biologisk
mångfald och kan i många fall orsaka stor ekonomisk skada på exempelvis byggnader, odlingar och fiskebestånd.
Utan naturliga fiender kan de konkurrera ut naturligt förekommande
arter, förändra hela ekosystem och bära på sjukdomar som de själva är
resistenta mot men förödande för närbesläktade arter. En väletablerad
invasiv art är oftast oerhört svår att bekämpa och EU har uppskattat
att kostnaden för invasiva arter uppgår till ca 9,6 miljarder euro per år
inom EU*. Det i särklass bästa är att bekämpa invasiva arter så fort de
uppträder.
* Källa: https://skane.naturskyddsforeningen.se/invasiva-arter/
Foto: Håkan Smedja
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2.2 Vi ska göra naturen och friluftslivet
lättillgängligt för alla
Det ska vara lätt att ta sig ut i naturen från våra bostadsområden och därför behöver såväl den fysiska som den upplevda tillgängligheten till vår bostadsnära natur- och friluftsområden öka. Detta
gäller särskilt för de prioriterade målgrupperna enligt folkhälsomålen; äldre, barn och unga, personer med funktionsnedsättning och socioekonomiskt svaga grupper och personer med utländsk
bakgrund. Kommunen ska arbeta för en väl fungerande infrastruktur kring friluftslivet och på så sätt
stärka dess betydelse i samhällsutvecklingen. Leder, vindskydd och sophantering med mera ska organiseras på ett långsiktigt sätt så att tillgängligheten ökar. Genom god informationsspridning med
hjälp av hemsida, sociala medier och intern kommunikation kan vi öka intresset för det vi har att erbjuda. De ska finnas bra information om de anläggningar vi har, exempelvis i fråga om tillgänglighet,
svårighetsgrad och servicenivå. Detta för att invånare och besökare ska få det som de förväntar sig.

Prioriterade åtgärder
•
•

•

Peka ut kommunens prioriterade vandringsleder, märk ut dem på karta och ta fram en plan för
drift och underhåll. Samordna drift och skötsel med närliggande kommuner om möjligt. Nyttja
samverkansplattformen ”Ett enat Bohuslän.”
Utveckla kommunens hemsida så att det finns information om vandringsleder och service i anslutning till dessa (exempelvis vindskydd, grillplats, tillgång till vatten, sophantering etc.) samt
vilka platser och leder som är tillgängliga för personer med rörelsenedsättning eller för promenader med barnvagn.
Utse en ansvarig person som har den sammanhållande funktionen för naturvård, friluftsliv och
strandstädning.

Förslag till ytterligare åtgärder
•
•

•
•

Förstärk entréerna till våra populära naturområden. Hitta inspirationer från exempelvis Järfällas kommun där man arbetat med så kallade ”Kajer ut i det gröna”.
Undersök möjligheten att skapa kortare rundsslingor från tätorterna som binds ihop med
kuststigen för vandraren som inte vill gå så långt och komma tillbaka till samma plats där hen
började. Undersök även möjligheten att koppla samman stråk för cykel, vandring, kajak och
kollektivtrafik samt tematiska vandringsleder.
Förstärk tillgängligheten tilll Gullmarsskogen genom Fiskebäcks naturområde. Undersök även
om man kan förbättra tillgängligheten från Brastad till Gullmarsskogen.
Förbättra informationsskyltarna i naturområdena och spara kopior på dessa i kommunens
digitala mappskåp så att de finns tillgängliga när de behöver uppdateras eller förnyas.

Inspiration: Natur för alla. Rynningeviken i Örebro är en före detta soptipp som idag är ett naturreservat. Örebro har
tre år i rad (2012, 2013 och 2014) vunnit pris som årets friluftskommun.
Motiveringen för vinsten år 2014 var följande: ”Grundtanken i skötseln av natur- och kulturmiljöer är ”Natur för alla”, det
vill säga att så många som möjligt från olika samhällsgrupper ska kunna hitta ut och ha möjlighet att röra sig i naturen.
Bl.a. använder man sig av ny teknik för att nå ut med information och kunskap. Kommunen har satsat på att tillgängliggöra den tätortsnära naturen och gör riktade aktiviteter mot olika målgrupper, de senaste åren med inriktning mot
människor med funktionsnedsättning och med utländsk bakgrund.” Foto: Sara Chronvall
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2.3 Vi ska nyttja naturen som en resurs inom
kommunala verksamheter
Kommunens naturområden ska ses som platser att bedriva kommunal verksamhet på och ska
därför skötas som den tillgång och resurs de är. De förvaltningar som arbetar med invånarnas kunskap, hälsa och välbefinnande ska använda sig aktivt av naturen genom att ha delar av sin verksamhet ute på olika sätt, om det så är i Stadsparken, Gullmarskogen eller vid stranden av Hällers
myr. Grön rehabilitering av olika slag ska prioriteras. Kommunens naturmark är här av stor betydelse och i det ska större områden såsom Gullmarskogen spela en tydlig roll. I dem kan platser för
återhämtning, aktivitet och lärande skapas. Naturområden som ligger i närheten av förskolor och
skolor är värdefulla miljöer för det pedagogiska arbetet och för barnens utveckling. De ska därför
identifieras och skyddas mot exploatering. Genom gränsöverskridande samarbeten ska vi nyttja
kulturlandskapet för att lära barn och vuxna hur vi nyttjat naturen genom olika tider och det den
ger oss i form av odling och djurhållning.

Prioriterade åtgärder
•
•
•

Sök medel för att genomföra projekt med gränsöverskridande samarbeten mellan exempelvis
Samhällbyggnadsförvaltningen och olika skolor eller universitet.
Synliggör och sprid kunskap om våra natur- och kulturmiljöer så att de kan nyttjas som levande
läromiljöer. Naturområden som ligger i närheten av förskolor och skolor ska kartläggas och
skyddas.
Verka aktivt för att uppmuntra och ta tillvara invånarnas lärande om och intresse för miljön. Vi
ska utnyttja våra parker som läromiljöer genom exempelvis pedagogisk utformning och förklarande skyltning av naturvärden, dagvattenhantering, visningsbikupor med mera.

Förslag till ytterligare åtgärder
•

Uppmuntra personal inom kommunen att se naturens som ett hjälpmedel och som en möjlighet
till att nyttja nya mötesformer, exempelvis genom ”Walk and talk” för mindre möten. Nyttja
våra naturområden och deras anläggningar till återkommande teamworkdagar för personalen.
För vidare inspiration, se projektet ”Stick ut” som pågår i Malmö Stad i samarbete med Malmö
Universitet.

Inspiration: Utomhuspedagogik. En lektion i hur pollinering fungerar. Alma, fem år, leker fjäril och suger ”nektar” från
en ”blomma”, bild ovan till vänster. Då får hon ”pollen” på kinderna, bild ovan till höger. Eftersom alla hennes sinnen
aktiveras i inlärningssituationen blir kunskapen mer varaktig än om hon suttit inne och lärt sig ur en bok. Foto: Sara
Chronvall
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2.4 Vi ska hållbart nyttja naturen för att stärka
vårt näringsliv
Turism är världens snabbast växande näringsgren*. Med inriktningen mot ett sunt liv baserat
på natur- och friluftsliv blir automatiskt ett fokus på så kallade outdoor-företag självklart. Vi ska
uppmuntra till en hållbar spridning från outdoor-företag inom utrustningsindustrin, till rena aktivitetsbolag och boende/restaurang. Strategiska samarbeten mellan utveckling av Lysekil som
turistort och hur kommunen ser på sin naturmiljö skapar solida fundament som gynnar nya idéer.
I ett sådant arbete är det viktigt att det skapas ett engagemang hos berörda parter, kommunens
turismansvarig, naturvårdsansvarig, näringslivsansvarig och övriga aktörer inom dessa områden.

Prioriterade åtgärder
•
•
•

Arbeta för att stärka grön turism och landsbygdsturism i kommunen, exempelvis genom att
uppmuntra till nätverk mellan olika aktörer och företag.
För att kunna förverkliga ovanstående mål bör resurser i form av personal och medel avsättas
för långsiktig utveckling av naturturism och friluftsliv.
Ta fram ett friluftsprogram med strategiska, personalmässiga och fysiska satsningar som rör
utveckling av friluftslivet. I denna kan t.ex. en klättringspolicy ingå. Friluftsprogrammet ska
även innehålla information om vilka medel som kan sökas för olika typer av satsningar. Friluftsprogrammet bör kopplas till näringslivet. Konflikter mellan friluftsutövare, outdoor-företag och markägare kan förebyggas genom att ta fram lösningar gällande sophantering och
flyttbara toaletter. Risken finns annars att företag inom outdoor-turism hämmas av konflikter
som hade kunnat förebyggas. Sådana konflikter kan också leda till att utövare av vissa friluftsaktiviteter väljer att åka någon annanstans.
Unika förutsättningar. I hundratals år har bohusgraniten varit känd världen över för sin utomordentliga kvalitet. Idag växer marknaden för klättring. Flera
mindre matbutiker i de norra kommundelarna drar
stor nytta av klättrarna. En butik har till och med börjat sälja klätterutrustning och klätterböcker. Många
klättrare har även köpt hus i Lysekils kommun och vissa har blivit helårsboende. Satsningar som gynnar de
aktiviteter som är specifika för kommunen kan alltså
gynna samhällsekonomin i stort. Det finns ett behov i
kommunen av att arbeta strategiskt och långsiktigt när
det gäller besöksnäringsfrågor kopplat till naturmiljöer. Detta för att främja ett gott verksamhets- och företagsklimat, framtidstro, investeringsvilja och därmed
en kvalitativ tillväxt. Foto: Bo Säll

*sida 21, tidningen Jordbiten Nr 4/2017
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Våra bebyggda
miljöer främjar
människors hälsa

År 2030 - ett framtidsscenario

År 2030 är beslutsfattare, tjänstemän och exploatörer medvetna om utemiljöernas betydelse för folkhälsan. Alla ser den samhällsekonomiska vinsten av att utveckla goda mötesplatser och stråk som lockar
människor till att röra på sig och mötas. Det finns ett välutvecklat gång- och cykelnätverk och det är därför
lätt att undvika att ta bilen när man ska till träningen eller kompisen i en annan del av tätorten. Gång- och
cykelvägnätet fungerar även under kvällstid eftersom det är ljussatt enligt den senaste kunskapen gällande
upplevd trygghet. De aktiviteter och/eller installationer som finns på mötesplatserna och längs med stråken är framtagna ur ett jämnställdhetsperspektiv och på flera ställen har medborgare varit delaktiga i dess
utformning. Kommunens centrum/utflyktslekplatser är kända i regionen och lockar barnfamiljer att både
besöka och flytta till hit. På lekplatserna möts människor med olika bakgrund och nationaliteter och tack
vare detta har segregationen i tätorterna minskat. Det märks tydligt att Lysekils kommun är en kommun
som satsar på bra utemiljöer för barn.

Relation till huvudmålet

Det finns ett stort sämhällsekomiskt värde i att skapa hälsofrämjande utemiljöer. Natur och gröna
miljöer bidrar både till vår mentala och fysiska hälsa, vilket i sin tur ger samhällsekonomiska vinster i
form av lägre sjukdagar och vårdkostnader. Vistelse i naturen innehåller oftast en viss grad av fysisk
aktivitet, antingen i form av direkta motionsaktiviteter eller mer lugna aktiviteter såsom svamp- och
bärplockning i skogen. Naturmiljöer har också en positiv inverkan på vår mentala hälsa. Forskning
visar tydligt att vistelse i olika slags naturmiljöer minskar stress.

Inriktningar
3.1
3.2

Vi ska bygga promenad- och cykelvänliga tätorter
Vi ska säkerställa vardagsnära grönområden för motion och
återhämtning

3.3
3.4

Vi ska bygga lekfulla utemiljöer med utgångspunkt i barnens behov
Vi ska säkerställa hälsosamma stadsmiljöer med bra mikroklimat
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3.1 Vi ska bygga promenad- och
cykelvänliga tätorter
Promenadvänlighet gör oss mer fysiskt aktiva. Begreppet används för att beskriva ett områdes
möjligheter och attraktivitet för den som vill röra sig till fots. Vid utveckling av gröna stråk och
mötesplatser ska särskilt fokus ligga på att öka användbarheten för de prioriterade målgrupperna
enligt folkhälsomyndigheten. Möjligheterna att gå och cykla i kommunens tätorter ska förbättras.
Vid både planering och utveckling av tätortsmiljöer ska användbarheten för gående och cyklister
värderas högre än för bilister. Vi vill ha ett samhälle för människor, inte för bilar. Utvecklingen de
senaste årtiondena har lett till att en mycket stor del av våra stadsmiljöer har tagits i anspråk av
bilisterna. Stora parkeringsplatser och vägar kan bli barriärer för gående och motverka den
närhet som många boende i våra tätorter eftersträvar. För att få mer attraktiva bebyggelsemiljöer ska vi skapa bättre parkeringslösningar som inte upptar stora ytor i centrala lägen och inkräktar
på potentiella mötesplatser. Vid framtagandet av nya parkeringslösningar ska vi särskilt beakta
behov av effektiv logistik i anslutning till näringsverksamheter.

Prioriterade åtgärder
•

•
•
•

Ta fram en trafikstrategi och en plan för utvecklingen av cykel-, gång- och biltrafiken i kommunen, med tydliga prioriteringar för gång- och cykeltrafikanter samt kollektivtrafik. Trafikstrategin bör ligga till grund eller tas fram i samklang med den nya översiktsplanen. Gång- och
cykelvägar mellan större bostadsområden samt skol-och förskolor bör prioriteras.
Inventera status för befintliga gång- och cykelvägar i kommunen samt ta fram en långsiktig
plan och prioritering för att åtgärda brister.
Utred alternativa parkeringslösningar för att kunna nyttja attraktiva lägen på ett mer demokratiskt och samhällsekonomiskt lönsamt sätt som stärker våra samhällens attraktivitet.
Ta fram ett skyltprogram så att det blir lätt att hitta i staden. Biltrafiken minskar om folk kör
rätt.

Förslag till ytterligare åtgärder
•

•
•
•

Utföra föreslagna åtgärder (rapporten ”Ett tillgängligt Lysekil”) för att förbättra tillgängligheten i Lysekils stad för personer med rörelse- och/eller synnedsättning. Utred om ytterligare
inventeringar eller förbättringar i stadsmiljön behövs för att öka tillgängligheten för personer
med syn- och/eller rörelsenedsättning.
Ta fram en teknisk handbok med kommunala principskisser som visar de trafiklösningar som
förespråkas av kommunen i olika miljöer. Dessa kan exempelvis vara till nytta för planenheten
vid framtagande av nya detaljplaner.
Ställ ut bänkar och sittplatser vid populära gångstråk för att förenkla för bland annat äldre att
kunna ta sig ut.
Se till att kommunala parkeringsplatser vid busshållplatser är väl belysta ur ett trygghetsperspektiv.
Bilarna har vacker utsikt.
Idag dominerar bilarna många
av våra centrums mest attraktiva lägen. Vi bör undersöka om
det går att hitta bättre parkeringslösningar så att dessa lägen
kan nyttjas bättre, och i och med
det stärka våra samhällens attraktivtet. Foto: Sara Chronvall
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3.2 Vi ska säkerställa vardagsnära 				
grönområden för motion och återhämtning
Den fysiska miljön är av stor betydelse i folkhälsoarbetet och våra bebyggda miljöer har stor påverkan på olika gruppers tillgång till och möjlighet att nyttja grönområden för fysisk aktivitet och rekreation. Forskning visar att vistelse i parker och natur främjar både fysisk och psykisk hälsa, reducerar
stress och förbättrar immunförsvaret, även utan fysisk träning. Därför är det viktigt att både bevara,
utveckla och skapa nya grönytor för att främja människors hälsa. Vistelse i naturmiljöer leder till
att människor känner sig mindre stressade, friskare och gladare och att vår koncentrations- och
prestationsförmåga förbättras. Förutom att vi upplever att vi mår bättre och har bättre hälsa leder
vistelser i naturmiljöer också till mätbara positiva fysiska förändringar i kroppen, som sänkt puls och
blodtryck och minskad muskelanspänning. Redan efter fyra till fem minuters promenad i skogen
sjunker puls och blodtryck. Både upplevda och mätbara fysiska hälsofördelar talar för att tillgång till
natur och parkmiljöer är en angelägen samhällsfråga*.
Många människor får framförallt motion genom promenader, jogging, cykling och övrigt friluftsliv
- aktiviteter som utövas främst i gröna miljöer. Tillgängligheten till dessa är avgörande för hur invånare nyttjar grönområden; ju längre det är till grönområden och parker, desto färre och kortare besök
görs. Boverket gav 2007 ut en vägledning och inspiration gällande bostadsnära natur. I den rapporten
framgår att 300 meter, utan barriärer i form av exempelvis större vägar, är ett gränsvärde för hur långt
man är beredd att gå till ett grönområde för att använda det för lek och avkoppling i sin vardag.

Prioriterade åtgärder
•
•

Vid planering av nya bebyggelseområden ska grönområden inom 300 m från bostäder säkerhetsställas. Hänsyn till detta bör tas i framtagandet av den nya översiktsplanen.
Genomför åtgärder som lockar ut de fyra prioriterade målgrupperna, med utgångspunkt i det
vägledande dokumentet ”Grönområden för fler - en vägledning i bedömning av närhet och attraktivitet för bättre hälsa” framtagen av Statens folhälsoinstitut (2009)

Vistelse i naturen ibland bättre än
medicin. ”Forskningsresultat beskriver hur vistelse i naturen ger en effektiv
minskning av stresshormoner i blodet
och att naturupplevelser sänker stressnivån på kortare tid än några kända
mediciner. Efter endast fem minuter i
naturen har din kropp sänkt din puls och
ditt blodtryck. Ingen annan miljö har en
sådan positiv inverkan på din autonoma
nervsystem.”
Citat av Margareta Håkansson, sjukgymnast och forskare, ur boken Naturupplevelse och hälsa - forskningen visar
vägen.
*Argument för mer ekosystemtjänster, Naturvårdsverket 2017 http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6736-6
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3.3 Vi ska bygga lekfulla utemiljöer med 			
utgångspunkt i barnens behov
En barnvänlig och lekfull tätort lockar många människor och bidrar till en levande centrumkärna.
Lekfulla inslag ska därför inte bara finnas på specifika platser utan även utspridda i den bebyggda
miljön i stort. För att attrahera barnfamiljer bör man skapa tätorter som ger positiva upplevelser
och rörelsefrihet för just barn. Forskning visar nämligen att man som vuxen med egna barn ofta
väljer att flytta tillbaka till den plats där man själv hade det bra som barn (källa: Charlotta Mellander, proffessor i nationalekonomi.)
Lekfulla utemiljöer fungerar många gånger som mötesplatser och bidrar till aktivitet, grönska och
liv i staden samtidigt som de är viktiga för barns fysiska och mentala utveckling. En lekmiljö med
ett särskilt tema kan även locka besökare till kommunen eller få invånare att upptäcka nya delar av
sin kommun. På så vis kan dessa mötesplatser främja integration och jämnställdhet.
Bortsett från kommunala lekplatser så tillbringar våra barn en mycket stor del av sin uppväxt på sina
förskole- och skolgårdar. Forskning visar att barn på förskolor med en naturrika gårdar har både bättre
motorik och högre koncentrationsförmåga samt färre sjukdagar än barn på förskolor med naturfattiga
gårdar. Det finns även tydliga samband mellan gröna miljöer och barns koncentrationsförmåga, nattsömn och lägre BMI. Det blir därför viktigt att säkerställa skol- och förskolegårdarnas storlek och utformning för att gynna barnens hälsa och utveckling. Med rätt planering kan utemiljöerna uppmuntra till
utomhuspedagogik, och närliggande naturområden kan bli värdefulla miljöer för det pedagogiska arbetet.

Prioriterade åtgärder
•
•

•
•

Skapa attraktiva inslag i parker och på torg för barn, specifikt för äldre barn. Platser som uppmuntrar till spontan och jämnställd lek, möten och ”häng”. Exempel är hängmattor, lekskulpturer, balanslinor eller fontäner som uppmuntrar till vattenlek.
Ta fram ett lekplatsprogram som innehåller en kartläggning av befintliga lekplatser samt en
kategorisering, målsättning och upprustningsplan. Ta del av Örebro kommuns underlag. Alla
lekplatser/miljöer bör innehålla inslag av, eller ligga bredvid naturmiljöer. Vid planering och
anläggning samt upprustning av lekplatser ska närboende involveras.
Säkerställ kunskap och rutiner så att kommunala lekplatser sköts i enlighet med lagen, det vill
säga att säkerhetsbesiktningar, funktionskontroller och tillsyn genomförs kontinuerligt.
Ta fram riktlinjer för skolors och förskolors gårdars utformning baserat på forskning gällande barns
hjärnutveckling, hälsa och inlärning. Se Örebros funktionsprogram för skol- och förskolegårdar. I
samband med detta bör pedagogers, vaktmästares, fastighetsförvaltares och rektorers kunskaper inom utomhuspedagogik samt hur utformningen av gården påverkar barns psykiska och
fysiska hälsa stärkas. Delta exempelvis i den årliga konferenser ”Ute är inne” som arrangeras
av Utenavet eller genomför studiebesök till inspirerande skolgårdar såsom till den skolgård
Emma Crawley utformat.
Inspiration:
Vattenlek längs med
gågatan i Vänersborg.
Vattenlek är ett lockande
inslag i stadsmiljön som
kan berätta om kulturhistoria och locka till lek. Det
ger även upphov till ett
porlande ljud som döljer
trafikbuller och bidrar till
ett attraktivt mikroklimat.
Foto: Sara Chronvall
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3.4 Vi ska säkerställa hälsofrämjande 			
miljöer med bra mikroklimat
Vegetation hjälper till att reglera temperatur och påverkar även luftfuktighet och vindhastighet.
Risken för värmeböljor i bebyggda miljöer, som till stor del är hårdgjorda och därmed värmealstrande, kan effektivt mildras med hjälp av strategiskt planerad vegetation. Även enskilda träd i
tätorter kan bidra till att sänka temperaturen, dels genom att ge skugga, dels genom att trädens
struktur skapar uppåtgående luftströmmar, dels genom att vattenavdunstningen ger ökad luftfuktighet som kyler omgivningen. Park- och naturområden utgör också värdefulla ”tillflyktsorter” för
människor under varma dagar. Naturen kan också bidra för att dämpa buller. Den bullerdämpande
förmågan beror främst på hur kuperad terrängen är och hur pass ”mjuk” marken är (i motsats till
hårdgjord). Även träd och buskar har en viss bullerdämpande effekt genom att ljuden reflekteras
och sprids, och även i viss mån absorberas. Den mest bullerdämpande effekten genom vegetation
uppnås med flerskiktad vegetation, vilket innebär träd och buskar med olika höjd, storlek och täthet. Ljud från vegetation och vatten kan också ge en maskerande effekt på buller, vilket innebär att
brus från till exempel trafik eller industrier mer eller mindre kan ”döljas” av ljud som upplevs som
mindre påträngande, exempelvis lövsus från poppel och asp eller bruset från en bäck.

Prioriterade åtgärder
•

•

Vid detaljplanering av större bostadsområden säkerhetsställ att huvudgator och stråk för fotgängare och cyklister innehåller träd som kan bidra med klimatutjämning och skugga vid
värmeböljor. Detta gäller även vid ny- eller ombyggnation av kommunala vägar om plats i det
redan befintliga gaturummet så tillåter.
Säkerställ att det alltid finns skugga och vindskydd på någon del av de kommunala lekplatserna
samt skol- och förskolegårdarna.

Förslag till ytterligare åtgärder
•

Säkerställ mötesplatser utan buller, exemplevis genom bullerdämpande vegetation.

Träden i staden bidrar med sänkta temperaturen, dels genom att ge skugga, dels genom att
vattenavdunstningen ger ökad luftfuktighet som
kyler omgivningen. Grönska i staden ger även
skydd från UV-strålning och kan bidra till att
dämpar vinden. Foto: Karin Görlin
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Här är du nu.

Huvudmål
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DELMÅL 4. VI SKAPAR LEVANDE MÖTESPLATSER GENOM
DELAKTIGHET OCH KULTUR

4

Vi skapar
levande mötesplatser genom
delaktighet och
kultur

År 2030 - ett framtidsscenario

År 2030 upplever och känner alla till att platserna mellan husen är våra gemensamma ”vardagsrum” där vi
möter varandra på lika villkor trots olika bakgrund, kön och ålder. Dessa mötesplatser har formats till kreativa och gröna ytor som medvetet befolkas genom evenemang, konst- och kulturinstallationer. Bilden av
Lysekils kommun som en plats där man erbjuds ett aktivt kulturliv nära naturen sprids genom traditionella
och sociala medier.

Relation till huvudmålet

Hur väl en kommun hanterar integrationen är en avgörande faktor som kan påverka en kommuns
framgång och samhällsekonomi (Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi). Länsstyrelsen i
Västra Götaland poängterar att stora skillnader i livsvillkor och uppväxtvillkor mellan olika grupper
leder till ökade spänningar i samhällen vilket inte blir hållbart i längden.
För att få ut det största samhällsekonomiska nyttan av våra parker, torg och gaturrum är det därfär
viktigt att kommunen arbetar med satsningar som som stärker inkludering. Detta kan till exempel vara
att öka aktivitets- och kulturutbudet under hela året för olika åldrar och kön på strategiskt lokaliserade
mötesplatser såsom centralt belägna parker och torg.

Inriktningar
4.1
4.2
4.3
4.4

Vi ska ta vara på och förstärka tätorternas lokala identitet
Vi ska skapa levande tätorter året om
Vi ska främja möten mellan människor med olika bakgrund
Vi ska skapa goda möjligheter till medborgarinflytande
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4.1 Vi ska ta vara på och förstärka tätorternas
lokala identitet
I Lysekils kommun finns det flera tätorter. De har alla sin egen prägel och identitet, både kulturellt
och historiskt. Istället för att göra allt i alla tätorter, ska varje tätorts särprägel förstärkas. Lysekil är
en liten kommun och har inte råd att sköta flertalet mötesplatser utspridda i alla bostadsområden i
alla tätorter. Det ska i varje större tätort finnas en attraktiv mötesplats där kommunen ska satsa lite
extra. Det kan förslagsvis vara en centrumlekplats och en centrumpark/torg. Mötesplatserna bör
ha sin egen särprägel och komplettera varandra, på så vis bidrar de till att stärka den mångfald av
upplevelser som hela kommunen har att erbjuda. I utvecklingsprojekt i den offentliga stadsmiljön
ska därför en del av budgeten för det enskilda projektet avsättas till konstnärlig utsmyckning. En
sällsynt egenskap som Lysekils stad besitter är att det går att vandra längs med vattnet runt nästan
hela staden. Denna sällsynta resurs ska skyddas och utvecklas vid framtagande av nya detaljplaner
samt upprustningar av hamnområden. Förutom att förstärka tätorternas centralt belägna mötesplatser ska vi arbeta med att förbättra entréerna till våra olika tätorter eftersom de utgör det första
intrycket som en besökare får av tätorten.

Prioriterade åtgärder
•

•

Ett långsiktigt och återkommande planeringsunderlag gällande upprutsning av mötesplatser
ska finnas. Planeringen ska bland annat innehålla parker, torg, gaturum eller andra viktiga
platser i staden. Genom detta kan vi undvika bortglömda och förfallna stadsmiljöer. Glöm
inte att ta med tätorternas entréer i detta underlag.
Runt stora delar av Lysekils stad är det möjligt att vandra längs med havet. Denna sällsynta
resurs ska skyddas och utvecklas vid framtagande av nya detaljplaner samt upprustningar av
hamnområden.

Förslag till ytterligare åtgärder
•
•

Ta fram ett stadsmiljöprogram eller ett gestaltningsprogram så att vi får en enhetlig och hållbar möblering (parksoffor, papperskorgar, armatur m.m.) av våra tätorter.
Ta fram ett parkprogram som kartlägger parkernas lokalisering samt anger deras historia
och målsättning. Ta reda på om parkerna är skyddade enligt detaljplan. Se över om det går
att knyta ihop stadens största parker via gröna stråk.
Inspiration:
Mötesplatser som återspegla platsens
kulturhistoria eller identitet.
Fotot visar en lekplats i Hammarby Sjöstad i
Stockholm. Lekplatsen symboliserar stadsdelens historia som tidigare industriområde med
hamn. Idag finns temalekplatser i många städer. Malmö stad har ett 20-tal, Trollhättan har
Skrot-Nisses och Mackens, Uppsala har Pelle
Svanslös och i Växjö finns det en ny lekplats
med tema ur Carl von Linné värld av växter.
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Beslutsfattarna i dessa städer har förstått att
temalekplatserna har en positiv inverkan på
kommunens marknadsföring, turism och handel. Temalekplatserna blir ofta mycket populära och barnfamiljer färdas långväga för att
besöka dem. Lekplatserna är även ett sätt att
locka invånare att upptäcka nya delar av kommunen. På så vis kan integration främjas och
människor lockas till att mäta varandra.
Foto: Anna-Karin Hughes
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4.2 Vi ska skapa levande stad året om

Vi ska visa att Lysekil är en attraktiv kommun att bo i även under den kallare årstiden och därför
vill vi att våra parker, torg och andra offentliga rum ska ha en utformning, ett innehåll och ett
aktivitetsutbud som bjuder in och lockar året om. De bör även förstärka upplevelsen av de olika
årstidsväxlingarna.
För att kunna locka till rörelse och besök året om är det först och främst viktigt att de offentliga
miljöerna känns trygga att vistas på även när skymningen har fallit. Välskötta och lämpligt belysta
gator, torg och parker ökar känslan av att vara sedd och kan även leda till att fler väljer att besöka
ett område under kvällstid, vilket i sig leder till en miljö som upplevs som tryggare.

Prioriterade åtgärder
•
•
•
•

•

Vid utveckling, ny- eller ombyggnation av offentliga platser såsom torg och parker, ska funktioner tillgodoses såväl året om som vid dygnets mörka timmar.
Kartlägg med hjälp av dialog otrygga platser och stråk i våra tätorter och påbörja ett samarbete mellan förvaltningarna för att ta fram en långsiktig plan för var, hur och när åtgärder ska
genomföras.
Förutom en genomtänkt belysning av stråk och platser ska vi på vissa utvalda platser arbeta
med ljuskonst och effektbelysning.
Vi ska arbeta för att Lysekils stad ska bli certifierad enligt Purple Flag (läs mer om detta
begrepp på svenska stadskärnors hemsida). Formalisera ett samarbete med handel, fastighetsägare och det kommunala bostads- och skötselbolaget gällande satsningar som ökar den
upplevda tryggheten.
Sök medel för att kunna förverkliga satsningar på ljussättning och andra satsningar som förbättrar den upplevda tryggheten.

Förslag till ytterligare åtgärder
•
•

Ta fram ett belysningsprogram för centrum av Lysekils stad, se andra kommuners program.
Ordna årstidsbudna installationer i stadsmiljön som lockar ut folk i stadsmiljön vid olika högtider såsom vid allahelgona, jul, alla hjärtans dag och påsk. För att skapa en känsla av delaktighet och stolthet bör vi engagera olika verksamheter inom kommunen i framtagandet av installationer, exempelvis förskolor eller särskola. Exempel egengjorda ljuslyktor i Stadsparken
på barnkoventionens dag den 20:e november.
Inspiraton:
Att locka ut folk vintertid. I Alingsås kommun genomförs varje år Lights in Alingsås. På
bilden ser vi en av de installationer som ger
möjlighet till interaktion och medskapande. De
tre barnen står bakom den gula skärmen och
deras skuggor blir en del av konstverket.
Foto: Mikael Lennartsson
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4.3 Vi ska främja möten mellan människor med
olika bakgrund
Att skapa förutsättningar för möten mellan människor är viktigt för att utveckla en framgångsrik
stad. Men, mötesplatser levererar inte av sig själva. De behöver fyllas med ett varierade kultur- och
aktivitetsutbud för att locka många olika människor till att mötas. För att bidra till minskad segregation så ska de gröna miljöernas potential att samla människor från olika stadsdelar, med olika
bakgrund och ålder tas tillvara och utvecklas.
Möten mellan olika grupper i samhället kan underlättas genom att planera mötesplatser kring
olika funktioner där intresset för funktionen kommer att locka olika människor till platsen. Det kan
till exempel handla om ett utegym, en temalekplats eller en badplats. Jämnställdhetsperspektivet
ska finnas med vid utformning av alla platser och målet är att mötesplatserna ska locka året om
genom olika installationer, konstuttryck eller aktiviteter.

Prioriterade åtgärder
•
•
•

Främja inkludering genom att skapa attraktiva målpunkter där många grupper med olika
bakgrund kan mötas. Placera målpunkterna på strategisk belägna platser, exempelvis mellan
bostadsområden som är segregerade från varandra.
Vid medborgardialoger ska vi arbeta med människor från olika områden och främja mötet
och samarbetet mellan dem.
Arbeta för ett aktivt samarbete mellan personal som arbetar med den fysiska miljön samt integrations- och folkhälsosamordnare, samt övrig relevant personal på avdelningen för Hållbar utveckling.

Förslag till ytterligare åtgärder
•

•

Uppmuntra till urban odling eller andelsjordbruk (www.atl.se) via information på vår hemsida samt via föreläsningar. Ge även information om möjligheten för enskilda privatpersoner
och föreningar att få brukaravtal för odling på kommunal mark. Eventuellt skulle man också
kunna upprätta en kommunal stödfunktion till föreningar som vill etablera gårdsodlingar
och liknande. Vi skulle även kunna möjliggöra för mobila växtodlingssystem på bygg- eller
lucktomter.
Anordna evenemang i stadsmiljön under höst- och vinterhalvåret, såsom ”Farmers market”
eller en food-court på Anderssons kaj.

Inspiration: Att odla social hållbarhet. Ett exempel på främjande hälsoarbete är att låta medborgarna sköta och odla
på en grönyta i tätorten. Detta kan stärka både den biologiska mångfalden och den lokala samhörigheten. Matparken
i Gottsunda startades för några år sedan och drivs av en ideell förening. Matparken ligger mellan ett villaområde och
miljonprogramsområdet Gottsunda. Den har blivit en populär mötesplats där alla som vill får delta, både i uppbyggnaden
av själva området och i olika aktiviter som t.ex. kurser och workshops.
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DELMÅL 4. VI SKAPAR LEVANDE MÖTESPLATSER GENOM
DELAKTIGHET, KONST OCH KULTUR

4.4 Vi ska skapa goda möjligheter till
medborgarinflytande
En levande tätort behöver ge utrymme för var och en att sätta avtryck på ett bra sätt, så väl djur
som människa. Vi ska uppmuntra till delaktighet i våra gemensamma vardagsrum såsom parker,
torg och naturområden genom att använda metoder som kan stärka relationen mellan Lysekils
kommun och dess medborgare. Våra parker och torg ska ge rum för såväl tradionella som nya
traditioner.

Prioriterade åtgärder
•

Vi ska testa olika metoder för medborgardialog vid gestaltning av nya stadsmiljöer, exempelvis att arbeta med så kallade pilotprojekt* eller idéburen stadsutveckling. Det ger möjlighet
för invånare eller tjänstemän att själva påverka sin närmiljö genom att tillfälligt möblera en yta
under en begränsad tidsperiod för att testa en idé. Det finns kommuner som har en specifik
budget avsatt fär pilotprojekt som medborgarna själva kan ansöka om medel ifrån för att få
testa en idé.

Förslag till ytterligare åtgärder
•

•

Ett ytterligare exempel på medborgarinflytande som vi skulle kunna undersöka är urbant
ägarskap. Det innebär att kommunen utser en grupp som har ansvar över en kommunal yta
och drar igång arrangemang med mera på den ytan. Brukardrivna processer och urbant
ägarskap kan stärka relationen mellan offentlig sektor och medborgare.
Undersök hur andra kommuner arbetar med medborgardialog för att se om vi kan utveckla
vårt eget arbete.

*Pilotprojekt - Att testa innan man bygger.
Att tillfälligt möblera offentliga ytor i staden kan vara ett sätt att se om en planerad omvandling av ytan fungerar i
verkligheten. Genom att avsätta en budget för sådana typer av tillfälliga installationer kan kommunen i längden spara
pengar. Man förebygger att stora felsatsningar görs genom att först i förenklad version testa om en omvandling fungerar. Foto: Sara Chronvall
DELMÅL 4. VI SKAPAR LEVANDE MÖTESPLATSER GENOM
DELAKTIGHET, KONST OCH KULTUR
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Samband
På detta uppslag kan du själv se samband mellan olika ekosystemtjänster i tätorten som utemiljön ger oss,
och de hot som finns mot dem. Du kan också läsa om de samhällsekonomiska konsekvenser som kan inträffa
om tjänsterna förstörs eller inte utvecklas så som de mål, riktlinjer och åtgärder som grönstrategin anger.
Nedan visas ett exempel men ringa gärna in och dra egna pilar.

EKOSYSTEMTJÄNSTER

Kulturella tjänster

En väl utvecklad bebyggd miljö tar tillvara
den gröna infrastrukturen och de tjänster den
ger. Detta eftersom det påverkar samhällets
ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarhet. Listan nedan visar några av de tjänster
som utemiljön i staden kan bidra med.
Kulturella tjänster
•
•
•
•
•
•

Stadens själ och karaktär
Turism och näringsliv
Psykisk och fysisk hälsa
Mötesplatser, konst och kultur
Miljöer för utomhuspedagogik
Naturupplevelser i vardagen

Producerande tjänster
Producerande tjänster
•
•

Rent vatten
Matproduktion

Reglerande tjänster

Reglerande tjänster

•
•
•
•
•
•

Översvämningsskydd
Pollinering
Koldioxidbindning
Bullerdämpning
Rening av luft
Rening av vatten

Understödjande
•
•

Understödjande tjänster
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Biologisk mångfald
Fotosyntes

Bristande underhåll

Minskade intäkter

HOT

KONSEKVENSER

En samhällsplanering och utveckling som inte
prioriterar grönstrukturen riskerar att förstöra
ekosystemtjänsterna. Listan nedan visar ett
antal hot mot ekosystemtjänsterna.

Om hoten får ta överhand och tjänsterna inte
utvecklas kan det exempelvis leda till nedanstående konsekvenser.

•

En stad för bilar, en planering med bilarna
i fokus.

•

En oattraktiv stad vilket kan leda till
minskade intäkter på grund av minskad
inflyttning och turism.

•

Kortsiktiga parkeringslösningar.

•

Bristande underhåll och ingen utveckling
av befintliga stråk, parker och friluftsområden.

•

Ett dåligt nyttjande av befintliga resurser.

•

Översvämningar.

•

Bristande information om tillgängliga
aktviteter, vandringsleder, rekreationsområden et cetera.

•

Försämrade spridningsmöjligheter för
djur och växter = artfattigdom.

•

Ogenomtänkt
exploatering
såsom
plansprängning samt exploatering av friluftsområden och promenadstråk.

•

Otillgängliga stråk, parker och rekreationsområden - negativ påverkan på fysisk och psykisk hälsa.

•

Omodern dagvattenhantering, minskning
av gröna ytor.

•

Upplevd otrygghet i stadsmiljön.

•

Segregation på grund av brist på mötesplatser.

•

Skadegörelse till följd av bristande underhåll och delaktighet samt ostimulerande
miljöer.

•

Fysiska skador till följd av dåligt underhåll, exempelvis cykelolyckor.

•

Igenväxning av kulturlandskapet.

•

Nedskräpning.

•

Utsläpp av skadliga ämnen

•

Brist på delaktighet.
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Läs mer
Litteratur relaterat till delmål 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Information om ekosystemtjänster på hemsidan PBL Kunskapsbanken, https://www.boverket.se/
sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/
Ekosystemtjänster i stadsplanering - en vägledning, Stockholms stad (2014)
Guide för värdering av ekosystemtjänster, Naturvårdsverket (2015)
Naturens tjänster, en handledning för grundskolan om ekosystemtjänster, WWF (2013)
BiodiverCity Malmö - om grön innovation i det urbana rummet. Malmö stad (2014)
Naturinventering av Lysekils stad, genomförd av Calluna på uppdrag av Lysekils kommun (2016)
Ekologigruppens webinarieserie http://www.ekologigruppen.se/blogg/webinarier/
Hållbarhetscertifieringssystem för bebyggda miljöer, BREEAM-SE 2017
Klimatanpassningsportalen, http://www.klimatanpassning.se/
Se Bengtsfors översiktsplan som utgår från folhälsomålen
Se Upplands Väsbys Översiktsplan gällande ekosystemtjänster
Avledning av dag-, drän- och spillatten, policy och funktionskrav, utgiven av Svenskt vatten

Litteratur relaterat till delmål 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lysekils naturvårdsplan, Lysekils kommun (2010)
Grönområden för fler - en vägledning i bedömning av närhet och attraktivitet för bättre hälsa.
Statens folhälsoinstitut (2009)
Handboken Kajer ut i det gröna, Järfälla kommun (2015)
Parker och naturområden - riktlinjer för jämnställdhetsarbete, Göteborgs stad
Bostadsnära natur - inspiration och vägledning , Boverket (2007)
Klassrum med himlen som tak – vad säger utemiljön om barns hjärna/utveckling.
Dirty teaching av Juliet Robertson
Övriga titlar att söka på är: Frisk i Naturen, Närmiljö blir lärmiljö, Outdoor teaching i Vimmerby
Cykling utan ålder, https://cyklingutanalder.se/

Litteratur relaterat till delmål 3
•
•
•
•
•
•

Gör plats för barm och unga – en vägledning från Boverket
Parker och naturområden - riktlinjer för jämnställdhetsarbete, Göteborgs stad
En handbok i utformning av förskolors utemiljöer, Sara Chronvall (2010)
Kurs i utomhuspedagogik Karlstad ”Med nya ögon”.
”Hitta balansen” av Emma Crawley.
”Lek på riktigt” av Mimmi Beckman på Örebro kommun.

Litteratur relaterat till delmål 4
•
•
•
•
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SMS - Verktyg för socialt hållbar stadsutveckling, Göteborgs stad
http://pivi.goteborg.se/projekt-sms-verktyg-for-socialt-hallbar-stadsutveckling/
Idéburen stadsutveckling, Processverktyg i Öresundsregionen. https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/oresundsregionen_i_ogonhojd_processverktyg.pdf
Jan Gehl - making cities for people, https://gehlpeople.com/
Medborgardialog, SKL. http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demokrati/medborgardialog
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Bakgrund
På denna sida presenteras kortfattat grönstrategins syfte och vem den riktar sig till. I bilaga 1 kan du även
läsa om vilka tidigare ställningstaganden som lett fram till grönstrategin .

Syfte
Grönstrategin ska:
•
•
•
•
•

Bidra till stoltare och nöjdare invånare och turister samt till att Lysekil blir en mer attraktiv stad att bo
i och flytta till.
Bidra till dokumentation och analys av befintliga resurser i form av bland annat naturområden,
vandringsleder, parker och lekplatser.
Sprida kunskap om begreppet ekosystemtjänster och om varför stadens gröna ytor har ett samhällsekonomiskt värde.
Vara ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och ett underlag till andra strategiska dokument.
Bidra till att uppfylla lokala miljömål och styrdokument, samt till att internationella, nationella och
regionala mål och konventioner efterlevs och uppfylls på lokal nivå.

För vem?
Grönstrategin vänder sig främst till politiker, planerare, exploatörer och förvaltare av kommunens mark
för att alla ska få gemensamma mål och en likartad framtidsvision gällande utvecklingen av utemiljöerna i
och kring våra tätorter. Det är även ett dokument till alla medborgare i kommunen för att visa dem i vilken
riktning deras förtroendevalda vill arbeta. Strategin riktar sig även till privatpersoner, organisationer och
företag för att inspirera till engagemang i utemiljön samt bredda ansvaret för dess utveckling.

Avgränsning
Dokumentet är kommunövergripande och rör alla bebyggda miljöer i Lysekils kommun.
Vissa mål, riktlinjer och prioriterade åtgärder är mer inriktade mot kommunal mark och kommunal handläggning, medan andra är tänkta att även fungera som underlag för exploatörer och allmänhet.
Grönstrategin berör inte havsområdet eftersom det behandlas i Blå ÖP (en översiktplan över kommunens
havsområden).
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Framåt
Under denna rubrik får du information om hur kommunen kommer att arbeta för att nå de mål och inriktningar som anges i grönstrategin samt hur strategin ska hållas levande. Du får även insyn i vilka avdelningar på kommunen som har ansvar för de åtgärder som anges under delmålen.

Implementering och återkoppling
Grönstrategin ska återkopplas och uppdateras i samband med att översiktsplanen aktualitetsprövas vart
fjärde år. Det är avdelningen för Hållbar utveckling som har ansvar för uppföljning och uppdatering grönstrategin.

Budgetimplementering
Vi är en liten kommun som har en begränsad budget och få anställda som arbetar med den offentliga miljön.
Detta gör att vi kommer behöva prioritera och ta en sak i taget. De åtgärder som föreslås bör implementeras
i de berörda avdelningarnas budget. För de flesta åtgärder som föreslås finns det medel att söka för att delfinansiera satsningar.

Vilka gör att det händer?
Grönstrategin är vägledande och ska tillämpas i alla beslut som rör markanvändnings- och skötselfrågor
samt vid framtagande av detaljplaner, översiktsplaner och andra strategiska dokument. Målen och riktlinjerna i grönstrategin berör flera olika avdelningars vardagliga arbete. I bilaga 2 anges vilka avdelningar som har
ansvar för de åtgärder som presenteras i strategin. Målen och riktlinjerna blir konstanta fram till år 2030, om
ingen ny grönstrategi antas, men bilagan som innehåller åtgärder är ett levande dokument som bör uppdateras kontinuerligt.
De är kommunen förvaltningar som bär huvudansvaret till att strategins mål och riktlinjer blir
till verkliga åtgärder är. De avdelningar på de olika förvaltningarna som framförallt berörs är:
•
•
•
•
•

Avd. för Hållbar utveckling - ansvarar för strategiska underlag gällande hållbar utveckling, exempelvis den nya översikplanen.
Avd. för Mark och Gata - ansvarar för utveckling, underlagsdokument, drift, arrenden, avtal, underhåll
och skötsel av nästan all kommunal mark, samt externa frågor eller synpunker som rör marken.
Avd. för Plan och Bygg - ansvarar för framtagande av detaljplaner samt bygglovsprövning.
Avd. för Fastighet och Service - ansvarar för kommunala fastigheter och kommunala badplatser med
tillhörande grönytor, lekplatser och parkeringar.
Avd. för Fritid och Kultur - ansvarar för kommunens idrottsanläggningar, stöd till föreningsliv, en
del friluftsanläggningar och fritidsgårdverksamhet. Avdelningen ansvarar även för bibliotek och allmän
kultur såsom konstnärlig utsmyckning i staden, evenemang och kultur i skolan.

Övriga avdelningar, enheter eller kommunala bolag som berörs är:
•
•
•

LysekilsBostäder AB - Lysekils kommunala bostadsbolag.
Leva i Lysekil, Gata & Park - det kommunala bolag som sköter alla parker, lekplatser, gator m.m.
Leva i Lysekil, Vatten & Avlopp - det kommunala bolag som har hand om vatten och avlopp.
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Cecilia Säll, turismutvecklare, avdelningen för Hållbar utveckling
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Margareta Govik, chef för avdelningen för Mark och Gata, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Maria Bylund, miljöchef för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner
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”Vi vill värna naturen i staden så att
den i sin tur kan ta hand om oss.”
Christina Wikberger, miljöförvaltningen, Stockholm stad

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 vårt unika läge med havet ständigt närvarande. Vi har
balans i tillvaron men bejakar samtidigt kontraster – vi väger
in kustsamhällets årsrytmer, 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 vågar sats på det som finns i, vid och på havet – vågor
inspirerar oss. Ledande aktörer inom forskning, utveckling,
utbildning och företagande inom den maritima sektorn ser
det som en självklarhet att finnas i Lysekil.

Postadress: 453 80 LYSEKIL 				
Tel: 0523-61 30 00					
Webbplats: lysekil.se
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Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 44
E-post registrator@lysekil.se

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 246

2019-12-11

Dnr 2019-000416

Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar
2019-2023
Sammanfattning
Lysekils kommun ska enlig lag verka för att minska sårbarheten i sina verksamheter
och ha en god förmåga att hantera kriser. Kommunen ska därigenom även uppnå en
grundläggande förmåga till civilt försvar. För arbete med krisberedskap och civilt
försvar ska det finnas en gällande planering.
Kommunen erhåller årligen ekonomisk ersättning för detta arbete och inför varje
mandatperiod upprättar Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en gemensam överenskommelse. Den
beskriver mer i detalj vad kommuner och landsting ska prioritera eller fokusera på i
arbetet med krisberedskap och civilt försvar utifrån den ekonomiska ersättning som
erhålls.
Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019 – 2023
har upprättats med överenskommelserna för krisberedskap och civilt försvar som
utgångspunkt och bedöms utgöra ett tydligt ramverk för det fortsatta arbetet att
minska sårbarheten i våra verksamheter och öka förmågan att hantera kriser.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-11-27, § 205
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-08
Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019 - 2023
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lysekils kommuns plan för arbete med
krisberedskap och civilt försvar 2019 – 2023

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
LEVA i Lysekil AB
LysekilsBostäder AB
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
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1. Lysekils kommuns plan för arbete med
krisberedskap och civilt försvar 2019–2023

Inledning

”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. 1”
Vision Lysekil 2030 anger kommunens riktning i allt arbete som kommunen bedriver och en
utgångspunkt i vår strävan att nå vår vision är ett samhälle där människor känner sig trygga
och är säkra. Det vill säga ett samhälle dit besökare vill åka, där näringslivet vill etablera sig
och dit människor vill flytta och leva sina liv.
Lysekils kommun bedriver ett systematiskt arbete för att öka tryggheten och säkerheten i
kommunen. En viktig del av organisationens trygghets- och säkerhetsarbete är arbetet med
krisberedskap och civilt försvar.
Lysekils kommun ska säkerställa och kontinuerligt utveckla organisationens förmåga att
förebygga och hantera oönskade händelser som leder till, eller riskerar att leda till, negativa
konsekvenser för Lysekils kommun både som organisation och som samhälle. En
samhällsstörning kan uppstå vid elavbrott, bränder, smittspridning, oljeutsläpp och
naturkatastrofer med mera, men även vid bristande förtroende för kommunen som
organisation. En oönskad händelse som resulterar i en samhällsstörning sker ofta oväntat
och innebär att de ordinarie resurserna och den ordinarie organisationen inte räcker till och
kräver därför en särskild hantering.
En oönskad händelse inträffar alltid inom en kommuns geografiska område. Kommunen är
därför, oavsett om den kommunala organisationen är påverkad eller inte, en viktig aktör i
både förebyggandet av den oönskade händelsen som i hanteringen av den när den inträffat.
Lysekils kommun ska, genom att hantera identifierade risker och sårbarheter så långt det är
möjligt, förebygga att oönskade händelser som kan resultera i en samhällsstörning
överhuvudtaget inträffar. Samtidigt ska Lysekils kommun även arbeta för att kontinuerligt
utveckla organisationens och samhällets förmåga att hantera och begränsa konsekvenserna
av en inträffad samhällsstörning.

Syfte

Det övergripande syftet med styrdokumentet Lysekils kommuns plan för arbete med
krisberedskap och civilt försvar 2019 – 2023 är att säkerställa att kommunen skapar
förutsättningar att uppnå en god krisberedskap och grundläggande förmåga till civilt försvar.
Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019 – 2023:





1

Beskriver krisberedskap i Lysekils kommun
Beskriver övergripande Lysekils kommuns systematiska arbete med krisberedskap
och civilt försvar
Tydliggör aktörers roller och ansvar
Fastställer fokusområden och målsättning för kommunens arbete med krisberedskap
och civilt försvar

Lysekils kommuns Vision Lysekil 2030 LKS 2017–332 § 121
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Kommunöverenskommelser

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har, tillsammans med Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap (MSB), tecknat en överenskommelse om kommuners arbete
med krisberedskap 2 samt en överenskommelse om kommuners arbete med civilt försvar 3.
Dessa överenskommelser utgör utgångspunkten för Lysekils kommuns plan för arbete med
krisberedskap 2019–2023 och har vi viss mån präglat utformningen av detta styrdokument.
Uppgifterna som beskrivs i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinär händelse och höjd beredskap (LEH) och preciseras i
överenskommelserna delas in i följande verksamheter:

2

3



Risk- och sårbarhetsanalyser



Rapportering



Planering





Geografiskt områdesansvar

Höjd beredskap (i detta dokument
angett som civilt försvar)



Utbildning och övning

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL 18/03101, MSB 2018–09779)
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar (SKL 18/0180, MSB 18/01807
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2. Krisberedskap i Lysekils kommun

Med krisberedskap menas i Lysekils kommun förmåga att förebygga och hantera oönskade
händelser och kräver ett aktivt arbete före, under och efter en sådan händelse. En oönskad
händelse ska ses som en händelse som på ett eller annat sätt hotar grundläggande värden
som en organisation eller samhälle är beroende av för att fungera.

Krisberedskap i
Lysekils kommun

Det som ska skyddas

Det övergripande syftet med Lysekils kommuns krisberedskapsarbete, precis som Sveriges
krisberedskap i stort, är att skydda människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet,
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter, miljö och ekonomiska värden
samt nationell suveränitet 4.
Vissa verksamheter eller funktioner i Lysekils kommun måste alltid kunna upprätthållas. Det
kan exempelvis handla om kommunalteknisk försörjning, vård och omsorg eller andra
särskilt viktiga åtaganden som snabbt, vid ett bortfall eller avbrott, får allvarliga negativa
konsekvenser för det som ska skyddas. Samhällsviktig verksamhet är verksamhet som är

4

Övergripande inriktning för samhällsskydd och beredskap (MSB 2014–1942)
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särskilt viktig för upprätthållandet av våra skyddsvärden och därför måste kunna bedrivas
även under störda förhållanden.
Lysekils kommun ska kunna bedriva samhällsviktig verksamhet även under svåra
påfrestningar. Exempel på några av kommunens samhällsviktiga verksamheter är
dricksvattenförsörjningen, hemsjukvård, räddningstjänst, trygghetslarm och genomförandet
av allmänna val. Inom kommunens geografiska område finns det samhällsviktiga
verksamheter som inte är kommunala. Kommunen ska verka för att en god samverkan finns
med dessa aktörer och att samordning och ledning kan upprättas vid en oönskad händelse.
Lysekils kommun ska, utöver säkerställandet av samhällsviktig verksamhet, även säkra andra
verksamhetskritiska processer. Med verksamhetskritisk process menas att processen är av
stor betydelse för att förvaltningens, bolagets eller kommunalförbundets verksamhet ska
kunna upprätthållas. Ett bortfall eller avbrott i samhällsviktig verksamhet eller
verksamhetskritisk process kan innebära negativa konsekvenser för Lysekils kommun och
leda till svåra påfrestningar för organisationen.
För att uppnå en god krisberedskap är det särskilt viktigt att Lysekils kommun arbetar
förebyggande med kontinuitetshantering inom samhällsviktiga verksamheter och
verksamhetskritiska processer. Avsikten med kontinuitetsarbetet är att i första hand undvika
bortfall eller avbrott och i andra hand begränsa de negativa konsekvenserna av ett inträffat
bortfall eller avbrott.

Det som hotar

En oönskad händelse är något som inträffar eller befaras inträffa och som på ett eller annat
sätt utmanar och innebär negativa konsekvenser för Lysekils kommuns skyddsvärden. En
oönskad händelse orsakas alltid av en risk, ett hot, en sårbarhet eller en bristande förmåga.
Dessa händelser är i stort sett alltid oväntade och kan vara av skiftande karaktär vilket
innebär att vad som kommer ske inte alltid kan förutses. En oönskad händelse kan uppstå
plötsligt. Men det kan även vara en händelse av mer lågintensiv karaktär som successivt
utvecklas negativt och blir allvarligare ju längre tiden går. Lysekils kommun ska därför ha en
generell och flexibel krisberedskap som kan möta olika typer av oönskade händelser och som
spänner över hela hotskalan, det vill säga från olyckor till krig.
Lysekils kommuns krisberedskap omfattar i första hand arbete avseende oönskade händelser
som är av så pass allvarlig karaktär att de kan leda till en extraordinär händelse 5 och
samhällsstörning.

Grundläggande principer och ansvarsförhållande

När en oönskad händelse inträffar så sker det alltid inom en kommuns geografiska område.
Det ställer krav på kommunens krisberedskap.
En oönskad händelse påverkar ofta flera samhällsviktiga verksamheter som alla har skiftande
uppdrag. Men de har alla en gemensam nämnare som innebär att de är särskilt viktiga för
upprätthållandet av våra skyddsvärden. För att Lysekils kommun ska fungera som samhälle
oavsett vad som inträffar krävs att alla tar sitt ansvar. Det gäller såväl offentlig, privat som
1 kap 4 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap – ”Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan
händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller
ett landsting”.

5
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civil verksamhet, men även den enskilde individen. Detta ställer krav på samverkan och
samordning både inom och mellan olika aktörer.
I enlighet med det svenska krisberedskapssystemet bygger Lysekils kommuns krisberedskap
på tre principer 6:
Ansvarsprincipen
Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden, ska ha motsvarande
ansvar under en krissituation. I ansvaret ligger även att samverka och samordna arbetet med
andra aktörer och sektorer för att samhällets samlade resurser ska kunna tillvaratas på bästa
sätt och användas effektivt.
Närhetsprincipen
En kris ska hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga.
Likhetsprincipen
Under en kris bör organisationen och arbetssättet så långt som det är möjligt bygga på det
som gäller under normala förhållanden.
Utöver de principer som nämns ovan finns även nedan nämnda ansvarsförhållanden att
beakta vilka även de är grundläggande för det svenska krisberedskapssystemet.
Geografiskt områdesansvar
Ett geografiskt områdesansvar innefattar ansvar att verka för att samordningen fungerar
mellan alla som är inblandade i krisberedskap på lokal, regional och nationell nivå. På lokal
nivå har kommunen det geografiska områdesansvaret, på regional nivå ansvarar
länsstyrelserna och på nationell nivå regeringen genom Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap (MSB).
Sektorsansvar
Statliga myndigheter har ett sektorsansvar för sina sakfrågor av nationell karaktär oavsett
frågornas geografiska anknytning.
De grundläggande principerna innebär att samtliga aktörer inom kommunen i stort och
verksamhetsansvariga inom den kommunala organisationen tar ansvar för upprätthållandet
av verksamhet inom sitt ansvarsområde. Ansvaret för upprätthållandet av den egna
verksamheten gäller såväl före som under och efter en oönskad händelse som kan föranleda
en extraordinär händelse eller samhällsstörning. Varje aktör är tvungen att förhålla sig till
andra aktörers ansvar samtidigt som man tar ansvar för den egna verksamheten. Vid en
oönskad händelse ansvarar alla berörda aktörer för den egna verksamhetens hantering av
den oönskade händelsen. Flera aktörer kan samtidigt ha ansvar vilket ställer höga krav på
samverkan.

6

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar (MSB777)
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3. Lysekils kommuns arbete med krisberedskap
och civilt försvar

Lysekils kommuns uppdrag

Krisberedskap regleras av ett antal lagar och förordningar. Av särskild vikt för
krisberedskapsarbetet är lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinär händelse och höjd beredskap (LEH). Lagen anger att kommuner ska
minska sårbarheten i sina verksamheter och ha en god förmåga att hantera kriser.
Kommunen ska därigenom även uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.
Enligt LEH ska kommunen analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa inom
kommunens geografiska område och hur dessa händelser kan påverka den egna
verksamheten. Resultatet av arbetet ska sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys 7
(RSA).
Med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen ska kommunen för varje ny mandatperiod
fastställa en plan för hantering av extraordinära händelser. Förtroendevalda och medarbetare
som ingår i krishanteringsorganisationen ska få den utbildning och övning som behövs för att
lösa sina uppgifter vid en extraordinär händelse.
Lysekils kommun har enligt LEH ett geografiskt områdesansvar 8. Det innebär att kommunen
inom sitt geografiska område, i fråga om extraordinära händelser, ska verka för att olika
aktörer samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet. Det
geografiska områdesansvaret innebär även att kommunen ska verka för att samordning sker
av de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer vid en inträffad händelse samt att
informationen till allmänheten under samma händelse samordnas.
Lysekils kommuns ansvar vid en extraordinär händelse är reglerat genom LEH. Kommunen
måste dock ha en beredskap även för hantering av mindre omfattande oönskade händelser
som kan leda till en samhällsstörning eller kris inom organisationen, även om de inte klassas
som extraordinära händelser i lagens mening. Dessa typer av händelser kan kännetecknas av
medietryck och behov av snabb och samordnad kommunikation, samordning av
krisstödsarbete genom POSOM 9-gruppen och/eller stort behov av samverkan med andra
aktörer.

Roller och ansvar inom kommunens arbete med krisberedskap och civilt
försvar
Fullmäktige
Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som beslutar i övergripande frågor som
exempelvis kommunens budget eller inriktningen för kommunens arbete med krisberedskap.
Fullmäktige är det beslutande organ som ska anta kommunens styrdokument i
krisberedskap.

2 kap 1 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap
8 2 kap 7 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap
9 POSOM är en förkortning för ”psykiskt och socialt omhändertagande”.
7
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ska styra och samordna kommunens systematiska arbete med
krisberedskap och civilt försvar och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. De ska
även styra arbetet med att ta fram styrdokument för krisberedskap och civilt försvar.
Kommunstyrelsen ansvarar för utvecklingen av krisberedskapsarbetet och dess ekonomi.
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i
kommunala bolag och kommunalförbund.
Man ska också fortlöpande, i samråd med nämnderna, följa upp de fastställda målen för
arbetet med krisberedskap och civilt försvar och återrapportera till fullmäktige.
Kommunstyrelsen ansvarar även för styrningen av kommunens beredskapsförberedelser i
arbetet med civilt försvar.
Övriga nämnder
Övriga nämnder ansvarar för att följa upp den egna verksamhetens arbete med krisberedskap
och civilt försvar och ska återrapportera till kommunstyrelsen.
Krisledningsnämnden
Krisledningsnämnden är en vilande nämnd som kan aktiveras vid en extraordinär händelse.
Nämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga
nämnder i den utsträckning som behövs för krishanteringen.
Verksamheten styrs i övrigt av eget reglemente och av kommunallagens bestämmelser.
Krisledningsnämndens ledamöter och ersättare ansvarar för att delta på de utbildnings- och
övningstillfällen som anordnas för nämnden för att den ska kunna lösa sina uppgifter vid en
extraordinär händelse.
Kommundirektör
Kommundirektören är kommunens högste tjänsteperson och ansvarar för att planera, leda
och samordna den kommunala verksamheten där arbetet med krisberedskap och civilt
försvar ingår.
Kommundirektören är vidare ansvarig för att kommunen har en god krishanteringsförmåga
och är den primära beslutsfattaren om aktivering av krisledningsorganisationen vid en
oönskad händelse.
Övriga förvaltningschefer
Övriga förvaltningschefer ansvarar för att det planerade arbetet med krisberedskap och civilt
försvar genomförs inom den egna förvaltningen samt att återrapportering sker till
kommundirektör och den egna nämnden.
Kommunala bolag
Lysekils kommuns helägda kommunala bolag som bedriver samhällsviktig verksamhet ska ha
en plan för hantering av oönskade händelser, bedriva kontinuitetsarbete inom den egna
verksamheten samt delta i förberedande och planerande arbete för samverkan och
samordning vid en inträffad oönskad händelse i Lysekils kommun. Berörda kommunala
bolag ska även medverka i kommunens arbete med civilt försvar.
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Bolagets styrelse
Styrelsen ansvarar för att följa upp bolagets arbete med krisberedskap och civilt försvar samt
återrapportera till kommunstyrelsen.
Bolagets verkställande direktör (vd)
Vd ansvarar för att planera, leda och samordna bolagets arbete med krisberedskap och civilt
försvar.
Kommunalförbund
Kommunalförbund inom Lysekils kommun som bedriver samhällsviktig verksamhet ska ha
en plan för hantering av oönskade händelser, bedriva kontinuitetsarbete inom den egna
verksamheten samt delta i förberedande och planerande arbete för samverkan och
samordning vid en inträffad oönskad händelse i Lysekils kommun. Berörda
kommunalförbund ska även medverka i kommunens arbete med civilt försvar.
Förbundsdirektionen
Förbundsdirektionen ansvarar för att följa upp förbundets arbete med krisberedskap och
civilt försvar samt återrapportera till kommunstyrelsen.
Förbundschef
Förbundschefen ansvarar för att planera, leda och samordna förbundets arbete med
krisberedskap och civilt försvar.
Säkerhetsstrateg
Säkerhetsstrategen är en stödfunktion för kommunens förvaltningar och bolag i deras arbete
med krisberedskap och civilt försvar.
På uppdrag av kommundirektören ska säkerhetsstrategen processleda kommunens arbete
med särskilda fokusområden, följa upp förvaltningarnas arbete med krisberedskap och civilt
försvar samt koordinera kommunens utbildnings- och övningsverksamhet.
Säkerhetsstrategen ansvarar för kommunens övergripande omvärldsbevakning inom
området krisberedskap och civilt försvar.
Strategisk arbetsgrupp
För att samla centrala kompetenser för arbetet med krisberedskap och civilt försvar inom
kommunens organisation har en intern strategisk arbetsgrupp benämnd Säkerhetsgruppen
skapats. Arbetsgruppen leds av säkerhetsstrategen och består av
informationssäkerhetssamordnare, arbetsledare på fastighet, fastighetstekniker tillika
brandskyddskoordinator samt förebyggandechef vid Räddningstjänstförbundet Mitt
Bohuslän. Vid behov kan andra nyckelfunktioner adjungeras in.
Avsikten med Säkerhetsgruppen är att samla kompetenserna brand, informationssäkerhet,
kontinuitetshantering, generellt säkerhetsarbete och skalskydd i ett forum samt att ha en
representation i arbetsgruppen som spänner över flera förvaltningar för att värna ett
tvärsektoriellt perspektiv.
Upphandlare
Upphandlarfunktionen ansvarar för att säkerställa krisberedskapsperspektivet vid
upphandling som utgör eller berör samhällsviktig verksamhet.
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Förhållningssätt

Lysekils kommun ska ha ett proaktivt och främjande förhållningssätt gällande krisberedskap
där risker, hot, sårbarheter och oönskade händelser tidigt upptäcks, åtgärdas och hanteras.
Krisberedskap ska inom kommunens förvaltningar, bolag och kommunalförbund förstås som
ett verksamhetsperspektiv snarare än ett verksamhetsområde och det ska i så stor
utsträckning som möjligt vara integrerat i förvaltningarnas, bolagens och
kommunalförbundens befintliga verksamhet och processer.
Lysekils kommun ska så långt det är möjligt arbeta förebyggande genom att reducera eller
eliminera risker och sårbarheter så att oönskade händelser inte inträffar. En god
krisberedskap förutsätter att Lysekils kommun även arbetar förberedande inom
organisationen, och tillsammans med övriga samhällsviktiga aktörer inom kommunens
geografiska område, för att uppnå en god förmåga att hantera en inträffad oönskad händelse.
Fokus i arbetet med krisberedskap och civilt försvar ska ligga på strategiskt och systematiskt
arbete med åtgärder och insatser före en oönskad händelse inträffar. Det är bästa sättet att
värna om kommunens skyddsvärden. Krishantering är den operativa insats som till största
del utförs under hanteringen av en oönskad händelse och regleras särskilt ibland annat
Lysekils kommuns krisledningsplan. Slutligen är det arbete som utförs efter en inträffad
oönskad händelse även det viktigt för att återgå till ett normalläge, för att lära av det
inträffade och vidta lämpliga åtgärder.

FÖRE
Förebyggande,
förberedande
åtgärder/insatser

UNDER
Hanterande
av kris

EFTER
Återställning
Uppföljning

Figuren symboliserar proportionen arbete som ska läggas på de olika faserna före, under och
efter inom ramen för Lysekil kommuns krisberedskapsarbete.
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Systematiskt arbete

Lysekils kommun ska arbeta systematiskt med krisberedskap och civilt försvar. Strukturen
för det systematiska arbetet inom förvaltningarna ska utgå från styrmodellen (LKS 2019–
284). Bolag och kommunalförbund ska utgå från de egna styr- och ledningsprocesserna för
att systematisera arbetet. Ett systematiskt arbete säkerställer kvalitén och bidrar till
måluppfyllelse och skapar förutsättningar för lärande och ständiga förbättringar.
Samtliga förvaltningar, bolag och kommunalförbund som bedriver samhällsviktig
verksamhet ska arbeta systematiskt med krisberedskap i syfte att uppnå en god
krisberedskap i den egna verksamheten. De ska även arbeta för att bidra till Lysekils
kommuns kommunövergripande krisberedskap och i förlängningen vårt samhälles
krisberedskap i stort.

Ekonomi

Det är kommunens ansvar att genomföra uppgifterna enligt LEH. Ett styrdokument ska
upprättas i vilket man redogör för hur arbetet ska utföras och det ska fastställas av
fullmäktige.
Det är även kommunens ansvar att den statliga ersättningen som utgår för dessa uppgifter
används i enlighet med de villkor som gäller för användningen av ersättningen.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) följer årligen upp kommunernas
arbete med krisberedskap. Detta görs genom att kommunerna är ålagda att senast den 15
februari varje år redovisa det genomförda krisarbetet och de tillhörande kostnaderna.
Vid något tillfälle under varje mandatperiod förlägger Länsstyrelsen ett besök i varje
kommun. Kommunen får då redogöra för hur de genomförda övnings-, utbildnings-, och
arbetsinsatserna har genomförts och hur de uppfyller villkoren för den erhållna statliga
ersättningen.
Lysekils kommun ska ha en tydlig plan för hur arbetet med krisberedskap och civilt försvar
ska bedrivas i enlighet med LEH och använda den erhållna statliga ersättningen korrekt och
effektivt.
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4. Övergripande process för risk- och
sårbarhetsanalys (RSA)

Utgångspunkt

Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i
kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av
arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys (RSA).
Målsättningen för risk- och sårbarhetsanalysen är att:





ge underlag för planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att
kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet,
ge beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga,
ge underlag för information om samhällets risker och sårbarheter till allmänheten
samt
bidra till att ge en bild över de risker och sårbarheter som finns i samhället i stort som
kan påverka kommunens verksamhet och samhällsviktig verksamhet inom
kommunens geografiska område.

Process för Lysekils kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2019 - 2022

Med utgångspunkt i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och
allmänna råd om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser har kommunen utvecklat en mall
där resultatet av kommunens analys dokumenterats. Lysekils kommuns analys utgår från
nationellt använda begrepp, definitioner och exempel på händelser.
I arbetet med att sammanställa kommunens RSA samlade säkerhetsstrategen med start
under hösten 2018 samtliga förvaltningar, Lysekilsbostäder AB och LEVA i Lysekil AB till
arbetsmöten. Vid dessa möten genomfördes analysarbetet och en förvaltnings/bolagsspecifik risk- och sårbarhetsanalys togs fram.
Säkerhetsstrategen genomförde även en workshop med Lysekils kommuns
krisberedskapsråd där samhällsviktiga aktörer inom kommunens geografiska område ingår
där risker och utvecklingsområden togs fram.
Som ytterligare underlag användes även dokumentation som upprättades efter en
övningsaktivitet som Lysekils kommun tog initiativ till och som genomfördes med
grannkommunerna i norra Bohuslän i februari 2019. Vid det tillfället deltog 14 aktörer på
lokal, regional och nationell nivå som sammanlagt representerades av drygt 70 deltagare och
övningsscenariot var på temat civilt försvar.
Säkerhetsstrategen sammanställde arbetsmaterialet till en kommunövergripande risk- och
sårbarhetsanalys som presenterades för kommundirektörens ledningsgrupp i augusti 2019
och fastställdes av kommundirektören. Åtgärdsförslagen i RSA:n anges i detta dokument som
resultatmål och ska uppnås under mandatperioden.
Se avsnittet Roller och ansvar inom kommunens arbete med krisberedskap och civilt
försvar för mer information om ansvar för genomförande och uppföljning av resultatmålen.
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År 2019 Upprättande av
RSA och framtagande av
åtgärdsförslag som
målanges i styrdokument

År 2023 Upprättande och
färdigställande av ny RSA för
mandatperioden 2023 - 2026

År 2022 Genomförande av
beslutade mål och uppstart av ny
RSA-omgång

År 2020 Genomförande av
beslutade mål. Framtagande av
förslag på ny RSA-metod inför
nästa RSA-omgång

År 2021 Genomförande av
beslutade mål och RSAmetod beslutas för nästa
RSA-omgång

Figur 1 Processbeskrivning för Lysekils kommuns RSA-arbete

Process för Lysekils kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2023 – 2026

Nytt förslag på process och metod för upprättande av nästa mandatperiods risk- och
sårbarhetsanalys ska tas fram under nuvarande mandatperiod. Riktlinjer eller motsvarande
ska upprättas och antas av fullmäktige.
Övriga analyser
Övriga analyser som genomförs inom Lysekils kommun ska identifiera och öka kunskapen
om risker, hot, sårbarheter, brister och behov. Syftet med analysen ska avgöra
analysmetoden. Kontinuitetshantering utgör grunden i kommunens krisberedskapsarbete.
Samtliga analysers resultat skapar beslutsunderlag för beslutsfattare och
verksamhetsansvariga och utgör underlag för planering, prioritering samt åtgärder och
insatser.
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5. Geografiskt områdesansvar

Utgångspunkt

Lysekils kommun ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i
fredstid verka för att:
1. olika aktörer inom kommunens geografiska område samverkar och uppnår
samordning i planerings-, och förberedelsearbetet,
2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse
samordnas och,
3. information till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.

Kommunens ambition utifrån sitt geografiska områdesansvar

Lysekils kommun ska främja och utveckla lokal samverkan och samordning inom området
för krisberedskap och civilt försvar genom att:







prioritera stärkandet av samverkan och samordning med samhällsviktiga
verksamheter av särskild vikt i Lysekils kommun genom forumet Lysekils kommuns
krisberedskapsråd
utgå från befintliga samverkansstrukturer som finns lokalt inom näringslivet och
turistnäringen för att öka kunskapen om kommunens krisberedskapsarbete och
möjliga samarbeten.
driva och ta initiativ till kommunöverskridande utvecklingsarbete och samordning av
planeringsförberedelser med kommunerna i Fyrbodal
delta som aktör i den nationella årliga kampanjen Krisberedskapsveckan med fokus
på aktiviteter och information riktad till allmänheten och medarbetare inom
kommunens organisation.

Lysekils kommuns krisberedskapsråd

Den 14 december 2017 beslutade fullmäktige att inrätta Lysekils kommuns
krisberedskapsråd 10. Rådet är ett forum för samverkan och samordning av alla de frågor som
hanteras inom LEH (2006:544), LSO (2003:778) och arbetet med civilt försvar.
Krisberedskapsrådet samlas två gånger per år och leds av kommunstyrelsens ordförande.
Från kommunen deltar även kommundirektör, kommunikationschef och säkerhetsstrateg.
Förutom kommunen består krisberedskapsrådet av representanter från
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, Polismyndigheten, Kustbevakningen,
Sjöfartsverket, Försvarsmakten, Preemraff, Capio vårdcentral och LEVA i Lysekil AB. De
bedöms samtliga vara samhällsviktiga verksamheter och av särskild vikt vid hanteringen av
en inträffad oönskad händelse.

Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF)

Enligt kraven i nuvarande överenskommelse ska kommunen kunna stå värd för en
inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå. Rutinerna kring uppstart och
arbetssätt i en ISF ska upprättas och fastställas av kommundirektör.

10

LKS 2017–771 § 168
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Inriktnings- och samordningskontakt (ISK)
Som ett resultat av kravet på en lokal ISF ska Lysekils kommun inrätta funktionen
inriktnings- och samordningskontakt (ISK) För att snabbt få en krisorganisation på plats är
det viktigt att kommunen har en tillgänglig ISK som är kan nås dygnet runt under årets alla
dagar. Lysekils kommun har sedan tidigare avtal med Räddningstjänstförbundet Mitt
Bohuslän gällande motsvarande funktion som tidigare benämnts Tjänsteman i Beredskap
(TiB). Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) bedöms fortsatt vara en lämplig
avtalspart för en ISK-funktion. Med anledning av RMB:s samarbete med Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund (NÄRF) avseende gemensam systemledning blir sannolikt
funktionen inre befäl vid ledningscentralen i Trollhättan tillika ISK för Lysekils kommun.
Lokal sambandskatalog
För att säkerställa bra förutsättningar för samverkan vid oönskade händelser inom Lysekils
kommun ansvarar Lysekils kommun, genom säkerhetsstrategen, för upprättande och
revidering av en lokal sambandskatalog. Sambandskatalogen utgörs av kritiska
kontaktuppgifter hos samhällsviktiga verksamheter inom kommunens geografiska område
som bedöms som särskilt viktiga för hanteringen av en samhällsstörning.
Gemensam lägesbild
Lysekils kommun ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med en
extraordinär händelse i Lysekils kommun.
Information till allmänheten
Lysekils kommun ska verka för att information till allmänheten vid en samhällsstörning
samordnas.
Reservsamband – samarbete med Lysekils sändareamatörer
Tillsammans med Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har Lysekils kommun inlett ett
samarbete med frivilliga inom föreningen Lysekils sändareamatörer. Behovet av samband vid
en oönskad händelse kan inte nog understrykas…

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är ett varningssystem som används vid olyckor,
allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Varningssystemet innefattar
information i radio och tv, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik". I vissa
fall kan allmänheten även bli varnad genom talmeddelande till fast telefoni inom det
drabbade området eller sms till mobiltelefoner om de används i det drabbade området.
I Lysekils kommun är det Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän som, på uppdrag av
Lysekils kommun, kontinuerligt underhåller VMA-tyfonerna samt testar dessa kl. 15:00
första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

POSOM

I Lysekil inleddes under hösten 2016 ett arbete för att få till en nystart av POSOM. Detta
arbete ledde till att ett styrdokument upprättades för den lokala POSOM-organisationen som
numera leds av socialförvaltningen, genom avdelningschefen för IFO, som har stöd av
säkerhetsstrategen.
Vid en kris, med till exempel många chockade eller nödställda personer, där samhällets
vanliga resurser inte räcker till utgör POSOM-gruppen det viktigaste verktyget för att i ett
tidigt skede stötta och fånga upp. Kommunens ansvar utgår från vistelsebegreppet som anges
i Socialtjänstlag (2001:453). Uppdraget för POSOM-gruppen är att agera som stödfunktion
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till räddningsledare, polisiär insatsledare eller underställda kommunens
krisledningsorganisation.

Frivillig resursgrupp (FRG)

Övningar och skarpa händelser, som exempelvis oljehändelsen 2017, har påvisat behovet av
operativa resurser för att bättre kunna hantera en oönskad händelse. Frivillig resursgrupp,
FRG, består av utbildade frivilliga som under kommunal regi är ett stöd för samhället i
samband med samhällsstörningar.
Lysekils kommun har inlett en dialog med Munkedals kommun och
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) kring samarbete för införande av en FRG
som kan verka i Munkedals och Lysekils kommuner. Avsikten är att Lysekils kommun ska ha
en Frivillig resursgrupp att tillgå vid samhällsstörningar som kan en rad olika enklare
uppdrag.

6. Rapportering
Utgångspunkt
Kommunen ska hålla Länsstyrelsen i Västra Götaland informerad om vilka åtgärder som
vidtagits i enlighet med lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt hur åtgärderna har påverkat
krisberedskapen.
Kommunen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge Länsstyrelsen i Västra Götaland
lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade
utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder.

Informationsdelning

Lysekils kommun ska ha förmåga att ta emot och dela information med berörda
krisberedskapsaktörer med hjälp av WIS 11 och Rakel 12 utifrån den metodik som tillämpas
nationellt och regionalt för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Kvartalsövningar

För att säkerställa att kommunen har förmåga att ge Länsstyrelsen en samlad rapport om
läget i kommunen vid en extraordinär händelse ska kommunen prioritera deltagandet på de
kvartalsövningar som arrangeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län första helgfria
måndagen i mars, juni, september och december varje år.

WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem som underlättar för aktörer att dela
information före, under och efter samhällsstörningar. Alla inblandade ska enkelt och effektivt kunna
skapa sig en helhetsbild av läget, en samlad lägesbild, genom att aktivt dela information.
12 Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem
11
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7. Utbildning och övning
Utgångspunkt
Kommunen ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och
övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i
fredstid.

Regelbundet utbildad och övad krishanteringsorganisation

Inom det geografiska ansvarsområdet har Lysekils kommun ett stort ansvar när det gäller att
hantera extraordinära händelser. Detta ansvar ställer i sin tur stora krav på kommunen att
säkerställa och tillgodose att det finns tillräcklig kompetens för att hantera oönskade
händelser eller hot om oönskade händelser.
Lysekils kommun ska ha en regelbundet utbildad och övad krisorganisation. Även särskilda
funktioner och förmågor, som exempelvis beredskapsfunktioner inom kommunalteknisk
försörjning, POSOM-grupp, lokal oljeskadeskyddsgrupp med flera ska vara utbildade och
övade.

Underlag för övningsscenario

Lysekils kommun ska i val av övningsscenario i första hand utgå ifrån de brister som
identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.

Utvärdering av övning

Varje övning ska utvärderas avseende både styrkor och svagheter när det gäller kommunens
egen krisberedskap samt förmåga att samverka med andra aktörer.

Utbildnings- och övningsplan inom krisberedskap och civilt försvar för
Lysekils kommun 2020 – 2023

En övergripande utbildnings- och övningsplan ska upprättas och fastställas av
kommundirektör senast den 31 december 2019. Som ett komplement ska en årlig
detaljplanering upprättas för utbildnings- och övningsverksamheten som även den ska
fastställas av kommundirektören senast den 31 december varje år. Syftet med planeringen är
att säkerställa kontinuerlig kompetensutveckling och skapa en struktur för hur arbetet med
övning och utbildning ska bedrivas.
Utbildningarna och övningarna ska riktas till de nämnder, bolag och kommunalförbund som
bedriver någon form av samhällsviktig verksamhet, eller är av vikt för att stötta verksamheter
som bedriver samhällsviktig verksamhet.

Övningsmotiv

Lysekils kommun övar och utbildar utifrån följande fokusområden:
•
•
•
•
•

utveckla krisberedskapsförmågan hos ansvariga aktörer,
förbättra förmågan att samverka med andra aktörer lokalt och regionalt,
öka förmågan att fatta snabba, välavvägda, beslut och delge lägesinformation
pröva och utveckla krisledningsplaner,
testa och underhålla tekniska system för till exempel samband, reservkraft och
dokumentation,
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•
•
•

hitta både styrkor och svagheter i krisledningsorganisationen, planer, beslutsfattning
och samverkan,
öka förmågan att se olika händelseutvecklingar och planera för dessa samt
öva förmågan hos särskilda funktioner så som lokal oljeskyddsgrupp eller POSOMgrupp med flera.

Ekonomi

De utbildningar och övningar som genomförs inom ramen för denna plan finansieras av den
statliga ersättning som kommunen får tilldelat varje år av Myndigheten för Samhällsskydd
och Beredskap (MSB). Respektive förvaltning står för kostnader för personal och eventuella
resor.

Övningsvarianter

Inför alla övningar ska ett tydligt mål och syfte tas fram som bestämmer vad som ska övas.
Efteråt ska övningarna utvärderas med hjälp av givna indikatorer för att se om målet nåddes.
Lysekils kommun ska i övningsarbetet utgå från ”Övningsvägledning - Grundbok –
Introduktion till och grunder i övningsplanering” (MSB602)
Krisövningar kan bestå av följande övningar:
Seminarieövning

Benämns även skrivbordsövning och består av att man diskuterar
kring ett givet scenario. Kan ta från 5 – 30 minuter i övningsdelen
och sedan utvärderas övningen direkt efter. Total tidsåtgång ca 1-2
timmar.

Larmövning

Testar vilka funktioner som man får tag på och om dessa kan samlas
på en angiven plats och tidpunkt. Kan kombineras med startövning.

Startövning

Testar förmågan att starta upp krisledningsarbetet, det vill säga att
kalla in personal, välja lokal, ta fram nödvändigt material och
teknikstöd fram till en första lägesbild över övningsscenariot. Kan
kombineras med larmövning.

Simuleringsövning

Innebär att krisledningen testas fullt ut under ett scenario med
motspel och upptrappning av en händelse. Testar ledningsförmågan,
mötesdisciplin, struktur, prioriteringar, kommunikation, roller och
ansvar.

Samverkansövning

Genomförs för att öva samverkan med andra aktörer lokalt och
regionalt.

Sid 21/31

8. Planering
Utgångspunkt
Kommunens ska ha ett gällande styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap.
Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med
krisberedskap och civilt försvar under mandatperioden.
Utöver styrdokumentet ska kommunens planeringsuppgifter för mandatperioden framgå.

Planeringsuppgifter
Krisledningsplan inklusive informationsplan
Lysekils kommun ska revidera befintlig krisledningsplan och föra in den nuvarande
informationsplanen i krisledningsplanen så att det utgör ett dokument som fastställs av
kommundirektör.
Oljeskyddsplan
Utöver Lysekils kommuns oljeskyddsplan, som utgör ett strategiskt ramverk för den lokala
oljesaneringsförmågan vid oljeutsläpp till sjöss, ska tillhörande rutiner tas fram och
fastställas av verksamhetsansvariga.
Plan för POSOM-organisationen och dess arbete
Lysekils kommuns plan för POSOM-organisationen ska revideras utifrån de behov som har
framkommit efter genomförda övningar med POSOM-gruppen.
Trygghetspunkter
Plan för upprättande av trygghetspunkter vid samhällsstörningar ska upprättas och där ska
platsen för respektive trygghetspunkt framgå samt nivå på service och kommunikation.
Kontinuitetshantering
Lysekils kommun ska utveckla arbetet med kontinuitetshantering och fastställa vilka
metoder som arbetet ska utgå samt vilka samhällsviktiga verksamheter och
verksamhetskritiska processer som särskilt ska prioriteras.
Pandemiplan
Det finns sedan tidigare en kommunal pandemiplan. Den ska revideras under
mandatperioden.
Plan för storskalig utrymning
Lysekils kommun ska under perioden upprätta en planering för storskalig evakuering av
allmänheten samt mottagande av invånare från andra kommuner.
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9. Civilt försvar
Utgångspunkt
Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning 2016 – 2020 ska planeringen för civilt försvar
återupptas. Det civila försvaret syftar till att samhället ska fungera vid höjd beredskap och
krig i Sverige. Civilt försvar bedrivs inom ramen för verksamheten i statliga myndigheter,
kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. Det civila och militära
försvaret bildar tillsammans totalförsvaret.
Målet för det civila försvaret är att:




värna civilbefolkningen
säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Alla kommuner ska påbörja arbetet avseende de förberedelser som behövs för verksamheten
under höjd beredskap så att de på sikt kan fullgöra sin uppgift inom totalförsvaret i händelse
av krigsfara och krig. Vilka beredskapsförberedelser som kommunen ska vidta anges i
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 13 och utgör ramverket för
Lysekils kommuns arbete med civilt försvar.

Kompetenshöjning gällande totalförsvar

Kommunstyrelsen och kommundirektörens ledningsgrupp ska under mandatperioden
genom utbildning ges kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar.
Vid höjd beredskap kan kommunen inte aktivera sin krisledningsnämnd. Det kan endast ske
i fredstid. Ansvaret för ledningen av kommunens civila försvar under höjd beredskap vilar på
kommunstyrelsen 14. Det är nödvändigt att kommunstyrelsen och kommundirektörens
ledningsgrupp har en klar uppfattning om vilken verksamhet kommunen ska bedriva vid
höjd beredskap. Kompetenshöjning gällande totalförsvar är därför ett prioriterat område
inom kommunens arbete med civilt försvar och ska inkluderas i kommunens övnings- och
utbildningsplan.

Säkerhetsskydd

Arbetet med beredskapsförberedelser inom det civila försvaret skapar behov av ett utökat och
stärkt arbete med säkerhetsskydd. Säkerhetsskydd handlar om att skydda verksamhet som är
av vikt för Sveriges säkerhet. Lysekils kommuns definition av Sveriges säkerhet ur ett lokalt
perspektiv lyder:
”Lysekils kommun är en del av totalförsvaret. Verksamhet, anläggningar och uppgifter som
är vital för Lysekils kommuns förmåga att värna civilbefolkningen, säkerställa de
viktigaste samhällsfunktionerna samt lämna stöd till Försvarsmakten utgör en, av flera,
viktiga delar för Sveriges säkerhet.”

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar (SKL 18/01807, MSB 2018–05681)
3 kap 2 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap
13

14

Sid 23/31

Särskilda roller och ansvar i säkerhetsskyddsarbetet
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ansvarar för att styra och följa upp kommunens arbete med
säkerhetsskydd. Kommunstyrelsen fastställer de säkerhetsskyddsanalyser som upprättas
inom kommunen.
Kommundirektören
Kommundirektören är kommunens högste tjänsteperson och har det övergripande ansvaret
för kommunens säkerhetsskyddsarbete.
Säkerhetsskyddschef
Säkerhetsskyddschefen är särskilt ansvarig för kontrollen av det säkerhetsskyddsarbete som
kommunen och dess bolag bedriver. Denne är även ansvarig för kommunens kontakt med
Säkerhetspolisen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap samt Försvarsmakten i de frågor som rör säkerhetsskyddet.
Säkerhetsskyddschefsrollen är enligt beslut av kommundirektören en tillikauppgift för
kommunens administrativa chef/avdelningschefen för verksamhetsstöd.
Biträdande säkerhetsskyddschef
Den biträdande säkerhetsskyddschefen är direkt underställd säkerhetsskyddschefen och
ansvarar för att stödja berörda förvaltningar, kommunala bolag och kommunalförbund i
deras arbete med säkerhetsskydd.
Biträdande säkerhetsskyddschef är ersättare till säkerhetsskyddschefen i dennes frånvaro.
Rollen som biträdande säkerhetsskyddschef är enligt beslut av kommundirektören en
tillikauppgift för säkerhetsstrategen.
Process för säkerhetsskyddsarbetet
Säkerhetsskyddsarbetet har redan inletts i Lysekils kommun och det bedöms vara en uppgift
som kommer att bestå för kommunens del. Det är därför prioriterat att arbetet
systematiseras, att nödvändiga lokala rutiner tas fram och att utbildning genomförs med
funktioner som berörs av säkerhetsskyddsarbetet.
Säkra kommunikationer
För att kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet vid olika typer av samhällsstörningar
behöver kommuner och regioner ibland hantera uppgifter som omfattas av försvarssekretess
enligt offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifterna ska kunna hanteras på ett säkert sätt så
att de inte kan röjas, ändras, göras otillgängliga eller förstöras av någon obehörig.
När en aktör behöver delge sådana uppgifter till andra samhällsviktiga aktörer ska
uppgifterna skyddas genom kryptografiska funktioner som har godkänts av Försvarsmakten,
så kallat signalskydd.
Lysekils kommun ska medverka i införandet av det tekniska system som är en del av
länsstyrelsernas projekt ”Säkra kommunikationer”. Det ger möjligt för kommunen att
kommunicera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter via signalskydd. Exempel på
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som kan behöva delas och kommuniceras med andra
aktörer är säkerhetsskyddsanalyser, risk- och sårbarhetsanalyser och information som rör
planering.
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Krigsorganisation och krigsplacering

Lysekils kommun ska påbörja planeringen för sina uppgifter inom totalförsvaret. Planeringen
ska avse den verksamhet som kommunen ska bedriva under höjd beredskap samt
krigsorganisation och krigsplaceringar. Planeringsarbetet ska omgärdas av säkerhetsskydd
och upprättade dokument ska fastställas av kommunstyrelsen.

10.

Övergripande mål och inriktning

Som ledstjärna i kommunens arbete finns vision Lysekil 2030 som visar åt vilket håll
kommunen vill utvecklas. Den antogs av fullmäktige den 19 oktober 2017 och anges nedan i
sin helhet.

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 årsrytmer, 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 inom den maritima sektorn ser det som en
självklarhet att finnas i Lysekil.
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Övergripande mål för Lysekils kommuns krisberedskap och civilt försvar
Utifrån kommunens vision Lysekil 2030 och den övergripande inriktningen för
samhällsskydd och beredskap 15 har Lysekils kommun nedan mål för arbetet med
krisberedskap och civilt försvar:


Reducera risker för och konsekvenserna av oönskade händelser som kan leda till
samhällsstörningar och/eller kriser i Lysekils kommun.



Värna om liv och hälsa för de som bor, vistas och verkar i Lysekils kommun.



Värna om grundläggande värden; demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och
rättigheter.



Upprätthålla Lysekils kommuns funktionalitet oavsett vad som inträffar.



Hindra eller begränsa skador på egendom och miljö.



Skapa en grundläggande förmåga till civilt försvar.

Prioriterade fokusområden för Lysekils kommuns arbete med
krisberedskap och civilt försvar 2019 – 2023

Utifrån de övergripande målen ska kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar
under perioden särskilt fokusera på:




15

införandet av krisberedskap som ett verksamhetsperspektiv inom kommunens
förvaltningar och bolaget LEVA i Lysekil AB
stärka samverkan med offentliga, privata och civila aktörer av särskild vikt för
Lysekils kommuns funktionalitet
möjliggörande för att de som bor, verkar och vistas i Lysekils kommun ges
förutsättningar att öka den egna resiliensen.

Övergripande inriktning för samhällsskydd och beredskap (MSB 2014–1942)
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Inriktnings- och resultatmål

Utifrån överenskommelserna, resultatet av kommunens risk- och sårbarhetsanalys samt de
ovan angivna fokusområdena har inriktningsmål med tillhörande resultatmål sammanställts
i nedan tabell. En bra måluppfyllelse av resultatmålen förväntas leda till en stärkt
krisberedskap utifrån de övergripande målen.
Inriktningsmål

Resultatmål

Riktas särskilt till

Lysekils kommun
arbetar systematiskt
med krisberedskap
och civilt försvar

Förvaltningars och bolags arbete med
krisberedskap och civilt försvar
inkluderas och integreras i den
ordinarie verksamhetsplaneringen.

Samtliga nämnder

Intern säkerhetsgrupp samlas
kontinuerligt för att tillsammans eller i
mindre grupper systematiskt hantera
internt utvecklingsarbete inom området
krisberedskap och civilt försvar.

Samtliga nämnder

Ägardirektiv för bolag är preciserade
med krav på säkerställande av
samhällsviktig verksamhet och god
krishanteringsförmåga.

LEVA i Lysekil AB

LEVA i Lysekil AB

Beredskapshänsyn tas vid planering och Samtliga nämnder
genomförande av verksamhet som rör
samhällsplanering och
samhällsutveckling, exempelvis vid
översikts- och detaljplanering.
Lysekils kommun
identifierar,
analyserar och
behandlar
kontinuerligt risker
och sårbarheter
som kan resultera i
oönskade händelser
och
samhällsstörningar
i Lysekils kommun

Lysekils kommun
säkerställer och
bedriver
kontinuerligt

En kommunövergripande risk- och
sårbarhetsanalys (RSA) för nuvarande
mandatperiod är upprättad enligt
gällande föreskrift och rapporterad till
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
senast den 31 oktober 2019.

Kommunstyrelsen

Nytt förslag på process och metod för
upprättande av nästa mandatperiods
risk- och sårbarhetsanalys tas fram.

Kommunstyrelsen

Krisberedskapsperspektivet inkluderas
i utvecklingsarbetet av
destinationsstrategin och särskilt kring
genomförandet av större evenemang.

Kommunstyrelsen

Kontinuitetshantering genomförs på
kommunal samhällsviktig verksamhet
och andra verksamhetskritiska
processer.

Samtliga nämnder
LEVA i Lysekil AB
Räddningstjänstförbundet
Mitt Bohuslän
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kommunal
samhällsviktig
verksamhet och
andra för
organisationen
verksamhetskritiska
processer

Lysekils kommun
planerar hur
organisationen
hanterar kriser.
(Inbegriper
organisation,
ledning,
samordning,
kommunikation,
rapportering och
samverkan)

Upphandlingar inom samhällsviktiga
verksamheter eller verksamhetskritiska
processer inkluderar alltid ett
kontinuitetsperspektiv.

Kommunstyrelsen

Lysekils kommun utvecklar och
standardiserar det systematiska
brandskyddsarbetet (SBA).

Samtliga nämnder

Lysekils kommun utvecklar och
standardiserar de interna kraven på lås,
larm, bevakning med mera.

Samtliga nämnder

Lysekils kommun utvecklar en
skolsäkerhetsstandard och färdigställer
enligt standarden nödvändiga åtgärder.

Utbildningsnämnden

Central krisledningsplan som beskriver
hur Lysekils kommun operativt
hanterar extraordinära händelser
upprättas och fastställs av
kommundirektör.

Kommunstyrelsen

Den centrala krisledningsplanen
inkluderar en informationsplan.
Krisledningsplan som beskriver hur
förvaltningarna och bolag operativt
hanterar oönskade händelser som berör
deras verksamhet upprättas och
fastställs av förvaltningschef, vd eller
förbundschef.

Samtliga nämnder
LEVA i Lysekil AB
Räddningstjänstförbundet
Mitt Bohuslän

Lysekils kommun reviderar avtal med
Räddningstjänstförbundet Mitt
Bohuslän avseende inriktnings- och
samordningskontakt.

Kommunstyrelsen

Särskild planering för oönskad
händelse som bedöms innebära
omfattande konsekvenser och/eller där
ansvarsförhållanden och hantering är
särskilt komplext genomförs vid
identifierat behov.
Redan utpekad särskild planering som
ska upprättas eller revideras under
perioden är:

Kommunstyrelsen
LEVA i Lysekil AB

•
•
•
•
•

Oljeskyddsplan
Pandemiplan
Trygghetspunkter
Plan för storskalig utrymning
POSOM-plan

Sid 28/31

•
•
•

Nödvattenplan
Styrel
Handlingsplan mot
våldsbejakande extremism

Införande och utbildande av Frivillig
resursgrupp (FRG)
Utvärdering genomförs av samtliga
oönskade händelser som föranlett att
krisledning aktiverats.

Samtliga nämnder
Samtliga helägda bolag
Samtliga
kommunalförbund

Lysekils kommun upprättar riktlinjer
för kommunens arbete med att
förebygga och hantera hot och våld mot
medarbetare.

Kommunstyrelsen

Lysekils kommun
utbildar och övar
förtroendevalda och
medarbetare i syfte
att öka kunskapen
om risker och
sårbarheter som
underlag för
förebyggande
insatser samt att
öka
krishanteringsförm
ågan

En övergripande utbildnings- och
övningsplan för perioden upprättas och
fastställs av kommundirektör.

Kommunstyrelsen
LEVA i Lysekil AB

Senast den 31 december varje år
upprättas en detaljerad utbildningsoch övningsplan för Lysekils kommun
samt bolag och som fastställs av
kommundirektör respektive vd och följs
upp i särskild ordning.

Kommunstyrelsen
LEVA i Lysekil AB

Alla genomförda övningar ska
utvärderas.

Samtliga nämnder
LEVA i Lysekil AB

Lysekils kommun
verkar för
samverkan och
samordning med
och mellan
samhällsviktiga
aktörer av särskild
vikt för samhällets
funktionalitet, inom
kommunens
geografiska område

Strukturerad samverkan sker
kontinuerligt med samhällsviktiga
aktörer av särskild vikt för samhällets
funktionalitet genom Lysekils
kommuns krisberedskapsråd.

Kommunstyrelsen

Krisberedskapsrådet leds av
kommunstyrelsens ordförande och i
övrigt ska kommunen representeras
genom kommundirektör,
kommunikationschef och
säkerhetsstrateg samt representant från
LEVA i Lysekil AB.

Kommunstyrelsen
LEVA i Lysekil AB

Strukturerad samverkan sker
kontinuerligt och vid behov med både
grannkommunerna och övriga
kommuner i Fyrbodal.

Kommunstyrelsen

Samverkan sker kontinuerligt och vid
behov med Länsstyrelsen i Västra
Götalands län.

Kommunstyrelsen
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Lysekils kommun
verkar för ökad
kunskap hos
allmänheten och
berörda aktörer om
kommunens
riskbild och möjliga
förberedelser för en
god beredskap

Lysekils kommun
ska vidta
beredskapsförbered
elser för att
tillsammans med
andra kunna
försvara Sverige

Plan för inriktnings- och
samordningsfunktion upprättas och
fastställs av kommundirektör.

Kommunstyrelsen

En strategi för samverkan och
samordning vid samhällsstörning
upprättas.

Kommunstyrelsen

En lokal sambandskatalog upprättas
och revideras två gånger per år.

Kommunstyrelsen

Kommunövergripande riskbild för
Lysekils kommun sammanställs och
kommuniceras till berörda aktörer och
allmänheten.

Kommunstyrelsen

Lysekils kommun deltar aktivt i den
årliga kampanjen
Krisberedskapsveckan.

Alla nämnder
LEVA i Lysekil AB
Räddningstjänstförbundet
Mitt Bohuslän
Lysekilsbostäder AB

Lysekils kommun planerar och
genomför tillsammans med LEVA i
Lysekil AB en kunskapsinsats kring
gällande nödvattenplanering.

Kommunstyrelsen
LEVA i Lysekil AB

Lysekils kommun genomför
kompetenshöjning av
kommunstyrelsen, kommundirektörens
ledningsgrupp samt ytterligare
nyckelfunktioner inom området
totalförsvar.

Kommunstyrelsen

Lysekils kommun och kommunala
bolag prioriterar arbetet med att
systematisera säkerhetsskyddsarbetet
samt upprättandet av nödvändiga
lokala rutiner.

Samtliga nämnder
LEVA i Lysekil AB

Lysekils kommun deltar i projektet
Säkra kommunikationer under ledning
av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Kommunstyrelsen

Lysekils kommun påbörjar planering
för krigsorganisation och krigsplacering
av medarbetare inom Lysekils
kommun.

Kommunstyrelsen
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Bilaga 1

Lagar, föreskrifter och överenskommelser som styr kommunens arbete
med krisberedskap och civilt försvar

Nedan sammanställning är inte fullständig men exemplifierar de lagar och förordningarna
med mera som i första hand styr kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar.
Särskilt området civilt försvar har dock en lång rad av ytterligare lagar och förordningar som
även de styr kommunens arbete vid höjd beredskap.













Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap – ”LEH”
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor – ”LSO”
Säkerhetsskyddslag (2018:585)
Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap
Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och
domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor – ”LSO”
Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap
Förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare –
Styrel
Säkerhetsskyddsförordning (2018:658)
Förordning (1988:1215) om förfarandet hos kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.



Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om
kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5)



Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL 18/03101, MSB 2018–
09779)
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar (SKL 18/01807, MSB
2018–05681)
Anvisningar för användning av statlig ersättning för kommunernas arbete med
krisberedskap och civilt försvar (MSB 2019–00265)






Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar (MSB777)



Vägledning för kommunens arbete med styrdokument (MSB 2018–11041)



Samverkan för att hantera samhällsstörningar – Gemensamt ramverk för aktörerna i
Västra Götalands län (LSTY Västra Götalands län (Diarienummer 457-8934-2017)

Övriga krav
•

Allmänhetens förtroende och förväntningar
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Bilaga 2

Definitioner och förklaringar av begrepp
Begrepp

Definition / Förklaringar

Beredskapshänsyn

Förebyggande insats som syftar till att vid planerade förändringar inom
verksamhet som rör samhällsplanering och samhällsutveckling behandla
risker som kan innebära samhällsstörningar i syfte att göra verksamhet och
samhälle mer resilient.

Extraordinär
händelse

1 kap 4 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap – ”Med
extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker
från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk
för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver
skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting”.

Kris

Ett tillstånd orsakat av en oönskad händelse där en eller flera verksamheter
i Lysekils kommun är utsatta för sådana påfrestningar att dessa inte kan
bedrivas med normala resurser och organisation.

Oönskad händelse

Händelse som inträffar/uppstår, eller hotar att inträffa/uppstå och som på
något sätt utmanar och negativt påverkar Lysekils kommuns skyddsvärden.

Resiliens

Ett systems förmåga att motstå, anpassa sig till, klara av, återhämta sig samt
lära sig av oönskade händelser.

Risk

En sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och de
konsekvenser som händelsen kan leda till.

Samhällsstörning

En samhällsstörning orsakar negativa konsekvenser för Lysekils kommuns
skyddsvärden, både som organisation och som samhälle. En
samhällsstörning drabbar många människor och har en inverkan på
samhällsnivå och kan orsakas av olika varianter av oönskade händelser, allt
från olyckor till krig.

Samhällsviktig
verksamhet

Samhällsviktig verksamhet är ett samlingsbegrepp som omfattar de
verksamheter, anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som är av
avgörande betydelse för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner inom en
samhällssektor. Dessa verksamheter bedrivs av ett stort antal privata och
offentliga aktörer 16.
Samhällsviktig verksamhet uppfyller det ena eller båda av följande villkor 17:
1. Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt
eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter
på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället
2. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan
inträffad allvarlig kris i samhället ska kunna hanteras så att
skadeverkningarna blir så små som möjligt.

Sårbarhet

De egenskaper eller förhållanden som gör ett samhälle, ett system eller
egendom mottagligt för skadliga effekter av en oönskad händelse.

Verksamhetskritisk
process

Innefattar åtaganden som är av stor betydelse för att
nämndens/bolaget/kommunalförbundets verksamhet ska kunna
upprätthållas.

16
17

Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet (MSB1408 - juni 2019)
Handlingsplan för Skydd av samhällsviktig verksamhet (MSB597 2013)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 250

2019-12-11

Dnr 2019-000404

Reviderat reglemente med gemensamma bestämmelser för
kommunstyrelsen och nämnderna i Lysekils kommun
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att bilda en arbetslivsförvaltning under
utbildningsnämnden. Den nya organisationen innebär bland annat att ett förslag till
reviderat reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och
nämnderna i Lysekils kommun, tagits fram.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-11-27, § 203
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-18
Reviderat reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och
nämnderna i Lysekils kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderat reglemente för gemensamma
bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Lysekils kommun att gälla
från och med 2020-01-01.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reglemente med gemensamma
bestämmelser för kommunstyrelsen
och nämnderna i Lysekils kommun

Reviderat av kommunfullmäktige 2019-12-11, § 250
Fastställt av kommunfullmäktige 2015-03-26, § 17
Dnr: LKS 2019-000404
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Inledning
§1

Gemensamma bestämmelser

Följande gemensamma bestämmelser gäller för alla nämnder i Lysekils kommun
som komplement till vad som anges i kommunallagen om kallelser, tjänstgöring,
ordförandeskap, utskott, undertecknande av handlingar med mera. Begreppet
nämnd omfattar även styrelser, inklusive kommunstyrelsen samt i tillämpliga delar
råd, beredningar och utskott inom nämnder.
Utöver de gemensamma bestämmelserna gäller vad som är föreskrivet i för varje
nämnd fastställt reglemente.
Om innehållet i ett nämndsreglemente eller särskilt fullmäktigebeslut avviker från
nedanstående gemensamma bestämmelser gäller vad som i nämndsreglemente eller
särskilt fullmäktigebeslut föreskrivs.

Ansvar och organisation
§2

Nämndernas ansvar

Varje nämnd är huvudman och/eller myndighet för de ansvarsområden/uppgifter
som anges i respektive nämnds reglemente. Detta innebär bland annat att nämnden
har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten.
Nämnden ansvarar även för att samråd sker internt i organisationen (ex fackliga
organisationer) och med dem som utnyttjar dess tjänster.
Varje nämnd ansvarar för att de av fullmäktige fastställda målen för nämndens
ansvarsområden uppnås inom de beslutade ekonomiska ramarna. Detta innebär
bl.a. att nämnden ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och följa upp att
den genomförs.
Varje nämnd ansvarar dessutom inom sitt område för att
• informera om verksamheten och nämndens arbete såväl internt som till
allmänheten,
• det genomförs uppföljning, utvärdering och kvalitetsarbete. Uppföljningen
ska vara av såväl kvantitativ som kvalitativ natur,
• upprätta förslag till budget för det egna verksamhetsområdet,
• fortlöpande reformera regelverket inom nämndens verksamhetsområde,
• i övrigt fullgöra de uppgifter som fullmäktige överlämnar till nämnden.

§3

Personalfrågor

Befogenhetsfördelningen mellan kommunstyrelsens och verksamhetsansvarig
nämnd i personalfrågor framgår av särskilda riktlinjer, som antagits av
fullmäktige.
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§4

Rapporteringsskyldighet

Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som
fullmäktige lämnat. Redovisningen sker i enlighet med av fullmäktige beslutad
omfattning och form.

§5

Samverkan med andra nämnder

Varje nämnd får hämta in de upplysningar som nämnden finner behövlig för att
fullgöra sina arbetsuppgifter. Nämnderna ska därutöver verka för samverkan
nämnderna emellan för att gemensamt nå kommunens övergripande mål.

§6

Sammansättning och mandattid

Ledamöter och ersättare nämnderna väljs, om inte annat är särskilt föreskrivet, för
fyra år, räknat från och med 1 januari året efter det år val av fullmäktige har ägt rum.
Nämnderna består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutar
om.
Sedan val av nämnd skett utser fullmäktige bland nämndens ledamöter en
ordförande och en vice ordförande. För kommunstyrelsen gäller dock att fullmäktige
utser en ordförande, en förste vice ordförande samt en andre vice ordförande.
Ordföranden leder, samordnar och övervakar nämndens verksamhetsområde. Vice
ordförandena biträder ordföranden vid fullgörandet av denna uppgift.
Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd. Kommunalrådet ska
ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.

Arbetsformer och sammanträden
§7

Tidpunkt för sammanträden

Varje nämnds ordinarie sammanträden hålls på dag, tid och plats som nämnden
bestämmer, lämpligen genom ett sammanträdesschema som fastställs inför varje
kalenderår.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär
det eller ordföranden anser att det behövs.

§8

Offentliga sammanträden

Nämnderna får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga (öppna
sammanträden). En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda
dörrar i ärenden
1. som avser myndighetsutövning, eller
2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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§9

Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde.
Kallelsen ska vara digital och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska distribueras digitalt till varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar före dagen för
sammanträdet. Kallelsen ska även hållas tillgänglig på kommunens hemsida
(www.lysekil.se).
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt och i annan tid.
Kallelsen ska innehålla en dagordning. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på dagordningen ska bifogas i
kallelsen.
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den
till åldern äldste ledamoten göra detta.

§ 10 Inkallande av ersättare samt ersättares tjänstgöring
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde, eller i en del av ett
sammanträde, ansvarar själv för att den ersättare som står i tur att tjänstgöra kallas.
Vid behov kan nämndens sekreterare biträda vid kallandet av ersättare.
Om ersättarna inte valts proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt
kommunfullmäktiges fastställda turordning.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna (eller partigrupperingarna)
därigenom påverkas, får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde
träda in i stället för en ersättare som kommer längre ned i turordning.
En ersättare som avbryter tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende får åter
tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som kommer under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten får dock inte
inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av ett ärende.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något
annat hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
En ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad i protokollet.
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§ 11 Deltagande i sammanträde på distans
Ledamöter får delta i nämndernas sammanträden på distans enligt de
förutsättningar som anges i 5 kap. 16 § kommunallagen.
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar i förväg anmäla detta till
nämndens sekreterare. Deltagande på distans förutsätter godkännande vid varje
enskilt tillfälle av nämndens ordförande.
Nämnderna får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande i sammanträde
på distans.

§ 12 Kommunalrådets med fleras närvarorätt
Kommunalrådet och kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordförande får närvara och
delta i de kommunala nämndernas överläggningar men inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.

§ 13 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten
ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

§ 14 Omröstning och beslut
En ledamot i en nämnd har rätt att avstå från att delta i en omröstning eller i ett
ärende. Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta, när det behövs för att ärendet
ska kunna avgöras.
En ledamot i en nämnd som deltar i handläggningen av ett ärende ska delta i
avgörandet av ärendet, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild.
Ingen är dock skyldig att rösta för fler än ett förslag.

§ 15 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren senast dagen före justeringen av protokollet, gäller även för
protokollsanteckning.
Vid omedelbar justering lämnas skriftlig reservation under sammanträdet.
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§ 16 Protokoll
Vid sammanträden ska protokoll föras på ordförandens ansvar. Det ska redovisa
vilka ledamöter och ersättare som tjänstgjort, vilka ersättare och övriga personer
som varit närvarande och vilka ärenden som nämnden har handlagt. Protokollet ska
för varje ärende redovisa:
• vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka
• i vilken ordning ordföranden har lagt fram förslag till beslut
• genomförda omröstningar och hur de utfallit
• vilka beslut som fattats
• vilka ledamöter och tjänstgörande ersättare som deltagit i besluten och hur
de röstat vid öppna omröstningar
• vilka reservationer som har anmälts mot besluten

§ 17 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att ett en
paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid
sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

§ 18 Anslag om justering
Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen
tillkännages på kommunens digitala anslagstavla. Av tillkännagivandet ska det
framgå var protokollet finns tillgängligt, samt vilken dag det har anslagits. Anslaget
tas bort tidigast dagen efter överklagandetidens utgång.

§ 19 Delegation av beslutanderätt samt anmälan av delegationsbeslut
Varje nämnd får, med de begränsningar som framgår av 6 kap kommunallagen,
uppdra åt utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd i kommunen att
besluta på nämndens vägnar i visst ärende eller viss grupp av ärenden.
Beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden på sätt som
nämnden bestämmer.

§.20 Utskott
Varje nämnd kan inrätta utskott för att bereda ärenden till nämnden eller med stöd i
delegationsordning besluta i ärenden som ankommer på nämnden. Nämnden
bestämmer antalet ledamöter och ersättare i utskott och dess uppgifter.
Nämnden väljer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid
får nämnden utse en annan ledamot i utskottet som ersättare för ordföranden
fullgöra dennes uppgifter.
Nämnden avgör om ersättare får närvara vid utskottets sammanträden. Närvarande
ersättare har yttranderätt och rätt att få sin mening antecknad i protokollet även om
denne inte tjänstgör. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid
valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte
utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
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Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när
minst hälften av utskottets ledamöter begär det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.
Ärenden som ska avgöras av nämnden kan utskottet bereda ärendet om det behövs
och lägga fram ett förslag till beslut.
Beträffande sådana ärenden i vilka utskottet fattar beslut med stöd av delegation
från nämnden ska tillkännagivande om verkställd justering ske i den ordning som
gäller för nämnden.

Övrigt
§ 21 Processbehörighet
Varje nämnd får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden
som faller inom nämndens verksamhetsområde om inte någon annan ska göra det
på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Nämnden får i
sådana mål, med för kommunen bindande verkan, träffa förlikning eller anta
ackord.

§ 22 Upphandling
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens gemensamma upphandling. För övrig
upphandling ansvarar respektive nämnd.

§ 23 Registeransvar
Varje nämnd är personuppgiftsansvarig och har därmed ansvar enligt
dataskyddsförordningen för de personregister som nämnden för och förfogar över i
sin verksamhet.

§ 24 Allmänna handlingar
Varje nämnd svarar inom sitt ansvarsområde för att registrering görs av allmänna
handlingar. Av registret (diariet) ska följande framgå:
1. datum då handlingen kom in eller upprättades,
2. diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen,
3. i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare,
och
4. i korthet vad handlingen rör.
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§ 25 Arkiv
Varje nämnd ansvarar för att nämndens arkiv vårdas och förtecknas i enlighet med
Arkivlagen och förekommande kommunala bestämmelser.

§ 26 Delgivning
Delgivning till nämnden sker genom ordföranden, förvaltningschef eller annan
anställd som nämnden bestämmer.

§ 27 Behörighet att underteckna handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser i nämndens namn ska undertecknas av
ordföranden eller vid förhinder, förste vice ordförande eller andre vice ordförande,
med kontrasigneras av ansvarig tjänsteperson.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteperson att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
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