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Vision och värdegrund 
Lysekils kommuns vision och värdegrund utgör tillsammans med kommunala och statliga 
styrdokument verksamhetens grunduppdrag.  Grunduppdraget är utgångspunkt för arbetet 
med finansiella mål, resursfördelning och utveckling.  För att kvalitetssäkra verksamheten 
ska också faktorer och indikatorer som mäter verksamheten vara kopplade till 
grunduppdraget. 
Arbetet med att utveckla och förnya Lysekils kommuns vision sker inom ramen för den nya 
översiktsplanen. Arbetet påbörjades under vintern med ett flertal aktiviteter och med 
ansatsen att få en bred förankring från kommuninvånarna. Den nya visionen beräknas vara 
klar under 2016. 
 

Värdegrund 
I december 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om att anta värdeord som ett 
komplement till kommunens vision. Värdeorden gäller både tjänstemän och förtroendevalda 
politiker och ska användas i hela organisationen.  
  
Värdeorden har en övergripande betydelse för hela Lysekils kommun men för att orden ska få 
kraft måste de ”översättas” och användas i vardagen. 
 

Öppet, enkelt, värdigt 
Så här tolkas öppet, enkelt, värdigt på övergripande nivå för hela Lysekils kommun. 
 

Öppet 
Begreppet innehåller flera dimensioner: 
 

Öppet och faktabaserat 
Lysekils kommun ska öppet redovisa beslut och underlag för beslut till alla som önskar ta del 
av dessa. Beslutsmöten och webbplatser ska vara öppna i alla de delar som inte begränsas av 
myndighetsutövning och sekretess. 
 

Öppet förhållningssätt 
Lysekils kommun ska i sitt beredningsarbete och möten med medborgare och allmänhet ha 
en öppen, bejakande och reflekterande inställning till olika synpunkter och förslag som kan 
vidga perspektiven och öka kunskapen inför olika typer av beslut. 
  

Enkelt 
Lysekils kommun skall underlätta för medborgare, företag och allmänhet att ta del av vår 
service. 
  

Värdigt 
Förtroendevalda politiker och medarbetare i Lysekils kommun skall kommunicera och agera 
utifrån fakta i sak och gott personligt omdöme. 
  
  



  2017-01-26     

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

Kommunens utvecklingsområden  
Utvecklingsområden pekar ut de områden som bedöms vara viktiga och avgörande för att 
kommunen ska utvecklas i en positiv riktning. Utvecklingen ska vara långsiktigt hållbar både 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt. 
Utvecklingsmålen pekar på de områden där det är viktigt att en förändring kommer till stånd. 
Vid framtagande av aktiviteter för att realisera målen beaktas mänskliga rättigheter, 
inklusive barnkonventionen och jämlikhetsperspektivet, genom prioritering av grupper med 
särskilda behov. Exempel på grupper med särskilda behov är hbtq-personer, ekonomiskt 
utsatta, ensamstående kvinnor med barn, funktionsnedsatta, utrikes födda och barn.  
 
Kommunens fem utvecklingsområde är: 

 Barn och unga är vår framtid 

 Vi utvecklas genom lärande 

 Maritima Lysekil är en kraft att räkna med 

 Kom och upplev Lysekil och vår unika livsmiljö 

 Vi tar ansvar för miljön 
 

Utvecklingsområden, inriktningar och utvecklingsmål  
 
Barn och unga är vår framtid 
Barn och ungas uppväxt lägger grunden till ett stabilt, fungerande, gott vuxenliv. Barn och 
unga är Lysekils kommuns framtid. Det är viktigt att vi har en stabilitet i detta 
utvecklingsområde så att fler unga familjer väljer att stanna och att nya familjer väljer att 
flytta hit. 
Brister i utvecklingsområdet leder till sämre levnadsvillkor och ökade kommunala kostnader. 
 
Inriktning 
Barn och unga ska vara en prioriterad målgrupp. Vi vill arbeta för att förbättra alla elevers 
resultat. Vi vill i samverkan och samarbete med familjerna utökat det förebyggande arbetet. 
Exempel på förebyggande arbeta kan vara att bevara och utveckla Familjens Hus och 
fältassistenternas arbete. Andra exempel kan vara att marknadsföra gymnasiet och utveckla 
arbetslinjen inom arbetsmarknadsenheten ytterligare. Vi vill också att barn och unga ska ha 
tillgång till olika former av aktiviteter.  
 

Utvecklingsmål 
Alla barn och unga i Lysekil ska ges förutsättningar för en bra hälsa och goda livsvillkor. 

 

Vi utvecklas genom lärande  
Grunden för Lysekils kommuns utveckling är en lärande organisation. När man lär sker 
utveckling av både individ, organisation och samhälle. Invånarna i kommunen ska mötas av 
en effektiv, kreativ och kompetent organisation som kan och vågar. Lärandet behöver nå en 
ökad status i Lysekils kommun. 
 

Inriktning 
Vi behöver visa trovärdighet över tid i att vara en lärande organisation. Både politiker som 
tjänstemän ska visa att utveckling och lärande har hög prioritet. All personal ska vara 
delaktig vid utvecklingen av den interna organisationen, vilket också är centralt i arbetet med 
den nya styrmodellen. 
 

Utvecklingsmål 
Lysekils kommun ska vara en kreativ och kompetent organisation. 
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Maritima Lysekil är en kraft att räkna med 
Lysekils kommuns geografiska läge tillsammans med befintlig maritim forskning och 
företagande gör ”Maritima Lysekil” till ett naturligt utvecklingsområde med stor potential. 
Det finns en god tillväxtmöjlighet då området är en ung näring som kan vara en katalysator i 
att attrahera fler högskoleutbildade att bosätta sig i Lysekils kommun.   
Vi har redan ett brett kluster på plats i form av Havets Hus, Lysekils Hamn, Campus Väst, 
Sven Lovén, SLU, Klubban, Seabased, Testsite vid Islandsberg, SeaTwirl med flera.  
Vi är unika i våra möjligheter inom detta område och ”Maritima Lysekil” kan bli hela 
kommunens profilbärare. 
 

Inriktning 
Vi vill utveckla och fördjupa det maritima samarbetet mellan universitet, institut, 
företag och kommun. Vi vill att Lysekils kommun ska driva utvecklingen och föregå 
med gott exempel. Vi vill förbättra infrastrukturen och arbeta för att få människor 
med koppling till maritima näringar att bosätta sig i Lysekils kommun. Vi vill 
marknadsföra maritim turism om mat samt utveckla den maritima praktiken på 
Campus Väst. Vi vill göra vår skärgård mer tillgänglig.  
 

Utvecklingsmål 
Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt. 
 

Kom och upplev Lysekil och vår unika livsmiljö 
I Lysekils kommun ska man känna sig välkommen och mötas av engagemang och entusiasm. 
Vi har en attraktiv livsmiljö med rikt kultur- och fritidsliv. Vi har havet, naturen, luften och 
tystnaden som saknas i en storstad. Våra unika tillgångar gör att människor vill stanna kvar, 
flytta hit eller återvända. Lysekils kommun har bra förskola, skola och gymnasium som är 
attraktivt för barnfamiljer. I Lysekil finns bra förutsättningar för en god upplevelse hela året 
runt både för invånare, besökare och potentiella kommuninvånare. 
 

Inriktning 
En väl fungerande basservice inom vård, skola och omsorg är grundläggande för en attraktiv 
livsmiljö.  
Vi vill utveckla företagsamheten och ge förutsättningar för att förlänga sommarsäsongen 
samt utveckla upplevelser året runt.  
Vi vill bevara och värna om kommunens naturområden. Vi vill bevara kommunens 
mötesplatser lokaler och parker. Vi vill utveckla stadskärnan och skapa bostäder i Lysekils 
tätort samt attraktiva bostäder med närhet till natur och hav. Vi vill skapa möjligheter till 
bostadsbyggande genom att våga, tänka nytt och pröva nya arbetssätt.  
 

Utvecklingsmål 
Lysekil ska vara en året-runt-stad som erbjuder högkvalitativa upplevelser året om. 
Antalet bostäder i Lysekil ska öka. 
 

Vi tar ansvar för miljön 
Vår unika natur är av avgörande betydelse för livskvaliteten och att vi är en attraktiv 
kommun. Det övergripande målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där 
miljösituationen inte har försämrats. Kunskap och ett strukturerat miljöarbete skapar 
engagemang och ger förutsättningar för ett hållbart agerande i vardagen. Vi verkar för en 
hållbar konsumtion som inte bidrar till ökade miljöproblem lokalt eller globalt.  
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Inriktning 
Vi vill utveckla vårt miljöarbete utifrån de gemensamma miljömålen för Sotenäs, Munkedals 
och Lysekils kommuner som innebär: 

 Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende via utbildning och information, 
erbjuda invånare och turister en hälsosam livsmiljö samt se demokrati, delaktighet 
och inflytande som viktiga medel i arbetet med hållbar utveckling. 

 Biologisk mångfald. Vi ska ha god kunskap om och kommunicera om kommunens 
naturmiljöer samt ta hänsyn till värdefulla naturmiljöer vid planering och 
exploatering.  

 God vattenstatus. Vi ska ha god kunskap om kommunens marina miljö, verka för en 
god marin livsmiljö samt verka för en god grund- och dricksvattenförsörjning. 

 Hållbar energikonsumtion. Vi ska minska energiförbrukningen, verka för att andelen 
förnybar energi ökar samt främja klimatsmarta transporter och kommunikation. 

 

Utvecklingsmål 
Lysekils kommun ska ha infört ett strukturerat miljöarbete. 

 

Ständiga förbättringar i kommunens verksamheter  

Alla som arbetar och verkar inom kommunens verksamheter har ett ansvar för att invånarna 
i Lysekil får en bra service och god kvalité i de tjänster som kommunen levererar. En 
förutsättning för att möjliggöra detta är att resurserna används på ett så effektivt sätt som 
möjligt. Därför eftersträvas ett förhållningssätt där vi alla bidrar till att verksamheterna är 
kostnadseffektiva, anpassningsbara och efterfrågade.  
 
Uppdrag 
 

1. Kommunstyrelsen ska ta fram riktlinjer för kommunens arbete med ständiga 
förbättringar. 
 

2. Varje nämnd och styrelse ska upprätta en långsiktig plan (tre år) för ständiga 
förbättringar i syfte att ha en effektiv verksamhet med en god kvalité. 
 

3. Kommunstyrelsen får ett särskilt uppdrag att arbeta fram förslag på hur samverkan 
och samarbetet inom koncernen (mellan kommunen och bolagen) kan stärkas i syfte 
att uppnå effektivisering. 
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Förutsättningar och omvärldsanalys 
 
Befolkningsutveckling och prognos 
 

 
Källa: SCB 

 
Fruktsamhet 

Fruktsamheten antas följa fruktsamhetsutvecklingen i riket enligt SCB:s riksprognos under 
prognosperioden. En regional justering har gjorts så att fruktsamhetsnivån antas ligga 5 
procent högre än i riket, vilken är den genomsnittliga nivån för Lysekils kommun jämfört 
med riket under åren 2010–2015. 
 

Dödlighet 

Dödligheten antas följa den antagna dödlighetsutvecklingen i riket enligt SCB:s riksprognos 
under prognosperioden. En regional justering efter kön och ålder har gjorts, baserad på 
observerad dödlighet för Lysekils kommun i förhållande till riket under åren 2006–2015: 
 

 Dödlighetsrisken för personer i åldern 20-64 år antas för män vara 7 procent högre än 
i riket och för kvinnor 1 procent högre än i riket. 

 Dödlighetsrisken för personer i åldern 65-90 år antas för män vara 2 procent lägre än 
i riket och för kvinnor 5 procent lägre än i riket. 

Ingen regional justering har gjorts för personer under 20 år eller över 90 år. 
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Födelsenetto 

Nettot mellan antalet födda och döda har de senaste åren varit negativ, det vill säga att det 
dör mer människor än det föds. År 2015 föddes 108 barn vilket är det lägsta antalet sedan 
2001. Det negativa födelsenettot bedöms vara bestående över lång tid framöver även ifall 
födelsetalen bedöms öka. 
 

Inflyttning 

Den inrikes inflyttningen till Lysekils kommun under prognosperioden uppgår till 659 
personer per år, vilken motsvarar den årliga genomsnittliga inflyttningen under åren 2013–
2015. 
Immigrationen antas till Lysekils kommun under prognosperioden uppgå till 143 personer 
per år, vilken motsvarar den årliga genomsnittliga immigrationen under åren 2010–2015. 

 
Utflyttning 

Den inrikes utflyttningen och emigrationen från Lysekils kommun under prognosperioden 
baserat på de observerade utflyttningsriskerna per ålder och kön åren 2010–2015.  
 

Flyttnetto 

Under många år har både in -och utflyttning ökat och nettot har under de senaste åren 
varierat både negativt och positivt. I prognoser framöver görs bedömningen att nettot 
kommer vara positivt och detta bidrar till att befolkningen ökar. En trend har också varit att 
ungdomar flyttar från kommunen och i åldersgruppen 20-24 år är flyttnettot negativt. 
 

Demografisk utveckling 

  2015 2016 2017 2018 2019 

1-6 år 815 815 815 815 814 

7-15 år 1 283 1 294 1 300 1 305 1 360 

16-18 år 460 439 450 439 428 

19-64 7 725 7 689 7 659 7 605 7 557 

65-74 år 2 289 2 307  2 306 2 325 2 322 

75 år- 1 783 1 834 1 892 1 961 2 039 

Totalt 14 355 14 378 14 422 14 450 14 520 
Källa: SCB         se mer bilaga 3 
 
Inom grupperna barn och ungdom sker inga större förändringar inom planperioden som ger 
upphov till större strukturella förändringar. Inom den arbetsföra åldern sker en succesiv 
minskning som i sig kan påverka skatteunderlag och arbetskraftsförsörjningen.  
Den äldre delen av befolkningen ökar succesivt och ställer krav på kommunen att möta det 
behov av vård och omsorg som kommer att uppstå.  
 

Ökning av nyanlända 

Liksom för många andra kommuner har mottagandet av nyanlända ökat, både vad gäller 
personer som fått uppehållstillstånd och personer som söker asyl. Väldigt många kom till 
Sverige och Lysekil under 2015 och då främst under senare del av året. I inledningen av 2016 
har inflödet avstannat något men Lysekils kommun förväntas fortfarande ta emot nyanlända 
på en hög nivå, dock är prognoserna väldigt osäkra. Över tid har inflyttningen till kommunen 
ökat.  
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Källa: 

Migrationsverket. Antalet nyanlända till Lysekil (2016 prognos) 
 

 

 
Källa: Migrationsverket. Antalet asylsökande till Lysekil. 
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Behovet av bostäder 

Lysekils kommun har brist på bostäder nu när invånarantalet ökar samtidigt som 
nybyggnationen av bostäder har varit låg. Många året-runt bostäder omvandlats också till 
delårsboende vilket också bidrar till bostadsbristen. Med nuvarande befolkningsprognos som 
har sin grund i stor inflyttning kommer bristen på bostäder att öka och kan på sikt bli ett 
hinder för kommunens utveckling.  
 

 
Källa: SCB Kommunfakta 
 
Antalet bostäder som enligt kommunens bedömning kommer att påbörjas under år 2016 och 
2017 med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar: 
 

Flerbostadshus - Hyresrätter - Allmännyttan - Förväntat påbörjande 2016 12 

Flerbostadshus - Bostadsrätt - Förväntat påbörjande 2016 31 

Småhus - Eget ägande - Förväntat påbörjande 2016 27 

  

Flerbostadshus - Bostadsrätt - Förväntat påbörjande 2017 10 

Småhus - Förväntat påbörjande 2017 4 

Särskilda boende för äldre - Hyresrätter - Privata hyresvärdar - Förväntat 
påbörjande 2017 

63 

Särskilda boende för äldre - Hyresrätter - Allmännyttan - Förväntat 
påbörjande 2017 

7 

 
Sysselsättning 

Den totala arbetslösheten i Lysekils kommun per februari 2016 var närmare sex procent och 
ungdomsarbetslösheten uppgick till cirka nio procent. Under de senaste åren har 
arbetsmarknadssituationen sett bättre ut i Lysekils kommun än för regionen och för riket.  
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Källa: Arbetsförmedlingen Arbetslöshet februari 2016 
 
 

 
 
Källa: Arbetsförmedlingen Skillnader i arbetslöshet mellan 2015 och 2016 per februari. 
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I vårpropositionen gör regeringen bedömningen att arbetslösheten kommer att minska de 
närmaste åren, till 2018, med cirka en procentenhet i riket. 

 
Folkhälsa 

Skillnaderna mellan Lysekils kommun och riket inte är särskilt stora men det finns tendenser 
som är viktiga att beakta. Det finns också bakomliggande faktorer, som till exempel 
skillnader mellan kön och olika socioekonomiska grupper, som inte framträder fullt ut i detta 
övergripande diagram. Dessa skillnader behöver också identifieras i arbetet för att stärka 
folkhälsa och social hållbarhet.  
Några exempel på skillnader som skett i Lysekils kommun under senare år: 

 Kvinnors utbildningsnivå har ökat i betydligt snabbare takt än männens. 
 Skillnaderna mellan mäns och kvinnors medelinkomster har ökat över tid. 
 Utrikesfödda har en högre arbetslöshet än svenskfödda. 
 Kvinnor är sjukskrivna i avsevärt större omfattning än män. 

 Tydliga könsskillnader avseende elever som klarar skolan. 
 Bland ekonomiskt utsatta familjer finns stora skillnader mellan barn med svensk och 

utländsk bakgrund. 
 Fler kvinnor 65+ har falldiagnoser. 

 

 

 
En viktig fråga för förbättrad folkhälsa är att sätta fokus på tidiga insatser för familjer, barn 
och unga. Likaså ett aktivt arbete för att inkludera nyanlända, såväl barn och ungdomar som 
vuxna, är av hög prioritet. Dels för att ge alla förutsättningar att klara skolan men framförallt 
långsiktigt för att kunna få en egen försörjning. Det finns också tendenser på ökande 
skillnaderna mellan kvinnor och män som bör beaktas och jämställdhetsarbete på bred front 
är en viktig framtidsfråga. Arbete som främjar ökad trygghet i samhället och stärker 
delaktighet samt bryter ensamhet kommer vara en fortsatt utmaning.  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2
Medellivslängd kvinnor

Medellivslängd män

Medelinkomst kvinnor

Medelinkomst män

Behörig nationellt program
flickor åk 9

Behörig nationellt program
pojkar

Ekonomiskt utsatta barn

Kariesfria 12-åringar*

Utbildningsnivå kvinnor

Utbildningsnivå mänFörvärvsarbetande kvinnor

Förvärvsarbetande män

Sjukpenningtal kvinnor

Sjukpenningtal män

Falldiagnoser kvinnor 65+*

Falldiagnoser män 65+*

Besväras av ensamhet inom
äldreomsorg/hemtjänst

Rökning åk 9 flickor*

Rökning åk 9 pojkar*

Folkhälsa

Lysekil riket / regionen*
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Personal 

Ledarskap och medarbetarskap 

Lysekils chefer ska vara kommunikativa samt ha ett nära och tydligt ledarskap. Att vara chef i 
kommunen ska vara attraktivt och utvecklande. Det finns i dagsläget ca 60 chefer med bred 
erfarenhet, kunskap och kompetens, vilket ger ökad möjlighet till flexibilitet. Cheferna 
samlas i s.k. chefsforum i syfte att stärka dem i deras uppdrag.  
 
Lysekils kommun ska ha väl fungerande arbetsplatser som präglas av samverkan mellan 
chefer, medarbetare och fackliga företrädare. Hög delaktighet från medarbetarna är en 
förutsättning för att utveckla verksamheterna och möta framtidens utmaningar. Under 2015 
påbörjades arbetet med att ta fram ett nytt samverkansavtal som beräknas vara klart 2016.  
 
Kommunen har många medarbetare med hög och bred kompetens men utvecklingsbehov 
finns inom vissa yrkesgrupper. Lysekil ska vara en attraktiv arbetsgivare som systematiskt 
arbetar med kompetensutveckling, kompetensförsörjning och rekrytering.  
 

Jämställda och konkurrenskraftiga löner 

För att bli mer attraktiv som arbetsgivare arbetar kommunen med att erbjuda medarbetarna 
säkra anställningsvillkor och jämställda löner. För att säkerställa att lönerna är jämställda 
och konkurrenskraftiga görs, enligt lag, i samband med löneöversyn, en lönekartläggning på 
alla kommunens befattningar.  
 

Strategisk kompetensförsörjning 

På grund av pensionsavgångar behöver kommunen, inom de tre närmaste åren, rekrytera 
totalt 187 nya medarbetare.  
 

Pensionsavgångar under en treårsperiod 

Samtliga 
befattningar 

2017 2018 2019 Totalt år 2017-
2019 

42 64 81 187 
 
Förskollärare, lärare, socialsekreterare, ingenjörer och chefer inom tekniska områden 
bedöms såväl i Lysekil som övriga riket vara svårrekryterade framöver. 
 

Svårrekryterade befattningar under 
planperioden 

Antal  
pensionsavgångar 

Chefer  4 
Lärare 15 
Socialsekreterare 1 
Förskollärare 2 
Summa: 22 

 
Under senaste halvåret har kommunen anlitat konsulter inom svårrekryterade yrken som 
socialsekreterare, chefer och ingenjörer. Denna svårighet kommer med stor sannolikhet att 
bestå även under de närmaste åren.  
Kompetensförsörjning är en strategisk fråga som kommunen arbetar med på både kort och 
lång sikt. Konkurrensen om framtidens arbetskraft ser ut att bli hård och kommunen måste 
därför arbeta för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Chefer, socialsekreterare, 
sjuksköterskor, ingenjörer, förskollärare samt lärare är grupper kommunen har svårt att 
rekrytera idag. Här arbetar kommunen för att säkerställa kommande rekryteringsbehov. 
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Kompetensförsörjningsplaner ska tas fram för de olika befattningsgrupperna. Skollagens 
krav på behörighet påverkar också kommande satsningar på kompetensutveckling. 
 

Hälsa och arbetsmiljö 

Lysekils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som har hälsan i 
fokus. Kommunen ska ha en god och säker arbetsmiljö som förebygger ohälsa och främjar 
hälsa.  
En viktig fråga för kommunen är att sänka sjukfrånvaron. Kommunen har som mål att få ned 
sjukfrånvaron från 7,9 % till 5 %. En rad insatser för att minska sjukfrånvaron kommer att 
ske under det kommande året, bl. a. ska en arbetsmiljöutbildning för alla chefer och 
skyddsombud genomföras under 2017.  
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Ekonomiska förutsättningar 

Skattekraft 

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

Tkr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lysekil 166,1 168,3 170,2 164,6 172,1 184,3 188,3 

V Götaland 170,7 170,7 172,7 180 198,2 186,9 190,9 

Riket 173 173,7 176,1 176,1 183 190,3 194,2 

 
Lysekils skattekraft ligger relativt nära snittet i Västra Götaland och riket i stort. 

 

Kommunalskatt 

De kommunala skatteintäkterna beror på hur skatteunderlaget utvecklas. Skatteunderlagets 
utveckling beror på i huvudsak två komponenter; antalet arbetade timmar och timlönen. 
Skatteunderlaget beräknas på riksnivå.  Skatteintäkterna kommer till kommunkassan det år 
det avser, men är preliminära fram tills taxeringen är slutgranskad i december påföljande år.   
 

Kommunalekonomisk utjämning 

Inkomstutjämning 
I inkomstutjämningen sker en utjämning av skattekraft som garanterar att alla kommuner 
respektive landsting får ett i stort sett lika stort skatteunderlag per invånare. Staten skjuter 
till medel som garanterar alla kommuner 115 % av rikets medelskattekraft (förenklat 
uttryckt). Lysekil är bidragstagare i inkomstutjämningen, vilket innebär ett bidrag på 7 909 
kr per invånare 2017. 
 
Kostnadsutjämning 
Kostnadsutjämningssystemet syftar till att utjämna strukturella kostnadsskillnader mellan 
enskilda kommuner, så att alla kommuner får likvärdiga förutsättningar att bedriva 
verksamhet. Systemet bygger på en rad olika parametrar och använder tillgänglig statistik 
över befolkningsmässiga, sociala och geografiska skillnader mellan kommuner. 
Kostnadsutjämningen bygger på kommunens beräknade standardkostnad som jämförs med 
rikets genomsnittliga standardkostnad. För Lysekils del innebär det en avgift på 45 kr per 
invånare 2016 och 344 kr per invånare 2017.  
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Skattesats 

Prognosen bygger på oförändrad skattesats, 22,46 kr. 
Tabell nedan beskriver aktuell skatteprognos med uppgifter från skatteprognos i april 2016.  

Prognos år (belopp i mnkr) 2016 2017 2018 2019 

Skatteintäkter 668,7 690,5 720,3 742,6 

Inkomstutjämningsbidrag/ -avgift 107,8 114,3 110,2 112,6 

Kostnadsutjämning -0,6 -0,5 -0,5 -0,5 

Regleringsavgift -0,5 -3,6 -7,2 -11,2 

LSS-utjämning  16,1 14,9 14,9 15,0 

Slutavräkning 2015/2016 -1,2 0,0 0,0 0,0 

Fastighetsavgift 36,2 36,2 36,2 36,2 
Summa intäkter (inkl. 
avräkning)+fastighetsavgift 826,3 847,2 869,4 890,2 

Källa: SKL 
Regleringsbidrag/avgift beräknas på totalnivån. Nettot av utjämningsbidrag, LSS-utjämning 
och kommunal fastighetsavgift jämförs med de av staten anslagna medlen för kommunal 
utjämning och genererar ett bidrag eller en avgift för kommunerna beroende på om de 
anslagna medlen är högre eller lägre än nettot. 
 

Finansiell analys i jämförelse 

Varje år genomförs ett benchmarkingsamarbete med kommunerna i Norra Bohuslän och en 
finansiell profil tas fram. Lysekils kommun har sedan många år sina svagheter inom den 
långsiktiga kapaciteten där den negativa soliditeten och den relativt höga skattesatsen ligger 
till grund för detta. I kommande jämförelse efterbokslut för 2015 kan dock en viss förbättring 
kunna visas avseende soliditeten.  
 

 
Källa: Benchmarkingrapport Norra Bohuslän 2014 
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Ekonomi 

Förväntad kostnadsutveckling kräver bättre beredskap och tidiga insatser  

Sammantaget kan konstateras ett ökat tryck på kommunenens verksamhet att möta 
kommande krav och behov där vikten av god planering, tidiga insatser och 
kostnadseffektivitet behövs för att: 

 Skapa förutsättningar för människor att klara sin egen försörjning. 

 Skapa förutsättningar för att fler bostäder byggs. 

 Möta kommande behov av vård och omsorg. 

 Ge ungdomar en god start i livet. 

 Skapa förutsättningar för Lysekils kommun att vara en attraktiv plats att leva, bo och 
verka på. 

 

Budget och plan för kommunen 2017—2019 

RESULTATBUDGET Bokslut Budget Budget Plan Plan 

(belopp i mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019 

      

      

Verksamhetens nettokostnader -741,8 -793,9 -825 -846,7 -864,9 

Jämförelsestörande poster 16,3     

Avskrivningar  -25,6 -27,0 -25,6 -25,6 -25,6 

Verksamhetens nettokostnader -751,2 -820,9 -850,6 -872,3 -890,5 

      

Skatteintäkter 783,7 818,5 847,2 869,4 890,2 

Extra bidrag*   17,6 17,5 15,3 

Finansiella intäkter 6,7 6,6 6,7 6,7 6,7 

Finansiella kostnader -3,6 -4,1 -3,6 -3,6 -3,6 

Resultat 35,7 0,1 17,3 17,7 18,1 
 

*Avser regeringens förslag på extra tilldelning till kommunerna. Beloppet för 2017 
bygger på underlag från SKL som de erhållit från finansdepartementet. 2018 och 
2019 är en beräkning gjord efter de förändringar som föreslås i fördelningssätt. 
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Balansräkning och kassaflöde 

BALANSBUDGET BOKSLUT PROGNOS BUDGET PLAN PLAN 

(belopp i mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019 

       

       
Summa anläggningstillgångar 466,4 471,4 485,8 500,2 514,6 

       
Summa omsättningstillgångar 207,5 166,4 169,3 172,6 176,3 

       
SUMMA TILLGÅNGAR 673,9 637,9 655,2 672,9 691,0 

       

       
Summa eget kapital 312,7 312,8 330,1 347,8 365,9 

       
Summa avsättningar och skulder 361,2 325,1 325,1 325,1 325,1 

       
SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTT- 673,9 637,9 655,2 672,9 691,0 

NINGAR OCH SKULDER       

       
Soliditet exkl pensionsåtaganden 46,4% 49,0% 50,4% 51,7% 53,0% 

       
Soliditet inkl pensionsåtaganden -20,2% -19,9% -16,5% -13,1% -9,9% 

 

FINANSIERINGSBUDGET BOKSLUT PROGNOS BUDGET PLAN PLAN 

(belopp i mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019 

       
Den löpande verksamheten       
Årets resultat 35,7 0,1 17,3 17,7 18,1 

Justering för av- och nedskrivningar 20,9 27,0 25,6 25,6 25,6 
Summa medel från 
verksamheten 56,6 27,1 42,9 43,3 43,7 
före förändring av 
rörelsekapital       
Förändring av rörelsekapital -15,6 -10,8 0,0 0,0 0,0 
Summa medel från 
verksamheten 41,0 16,3 42,9 43,3 43,7 

       
Summa medel från -31,7 -50,0 -40,0 -40,0 -40,0 

investeringsverksamheten       

       
Summa medel från 5,7 5,0 0,0 0,0 0,0 

finansieringsverksamheten       

       
ÅRETS KASSAFLÖDE 15,0 -28,7 2,9 3,3 3,7 

 

Budget och plan för de kommande åren tar sin utgångspunkt från de finansiella målen för 
kommunen; att resultatmålet ska uppgå till minst två procent och att investeringar över tid (5 
år) ska själv finansieras och att soliditeten exklusive pensionsskuld ska vara i storleken 50 
procent. På så vis ska kommunen leva upp till god ekonomisk hushållning där vi idag inte 
förbrukar resurser som måste betalas av kommande generationer. 
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Antaganden som de ekonomiska 
sammanställningarna bygger på        

 2015 2016 2017 2018 2019 

Resultat mål, %     2,0% 2,0% 2,0% 

Investeringsram, mnkr   50 40 40 40 

Skattesats  22:46 22:46 22:46 22:46 

Befolkning 1/11 året innan 14 287 14 438 14 450 14 500 14 550 

 
Resultatmålet för perioden sätts till två procent av kommunens skatteintäkter, generella 
statsbidrag och kommunala fastighetsavgifter. Ambitionen är att stärka kommunens 
långsiktiga ekonomiska ställning så att kommunen kan uppnå en soliditet inklusive 
pensionsskulden som är positiv.  
Investeringsramen bygger på att investeringar sker utan behov av att göra ytterligare upptag 
av lån. En högre investeringsram kräver ett högre satt resultatmål. 
Antagandet om folkmängden och hur den utvecklas har här bedömts att bli lägre än 
befolkningsprognosen (SCBs). Skillnaden mot den är cirka 50 personer respektive år.  
Skattesatsen är oförändrad under planperioden. En höjning av skattesatsen bedöms inte 
nödvändig för att bibehålla verksamheternas volym och kvalitet, inte minst mot bakgrund av 
regeringens aviserade extra statsbidrag till kommunerna. En höjning är mot den bakgrunden 
också svår att motivera då kommunen har en relativt hög utdebitering i jämförelse med 
många andra kommuner. 
En sänkning av skattesatsen är möjlig som ett alternativ till att avsätta extra resurser till 
verksamheterna. En sänkning blir dock marginell och ett sådant beslut kan få negativa 
effekter på sikt då det skulle innebära att förebyggande och tidigare insatser inom 
integration, sysselsättning och för barn och unga får stå tillbaka. 
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Prioriteringar för budget 2017 

Budgetförändringar 2017   

Budget 2016 -818,4 

Index lön -21,0 

Index övrigt -5,0 

Volymförändringar utbildning 2016 -3,0 

Volymförändringar utbildning 2017 -0,0 

"Återtag" genomlysning soc 2,0 

"Återtag" utredningsresurs ks 2,0 

Ökade pensionskostnader -3,0 

Förändring debitering Lysekil Stadshus AB -0,5 

Förändring internlån Lysekils Hamn AB -0,6 

Satsning inom utvecklingsområde Barn och Unga är vår framtid 
 

-1,0 

Satsning inom utvecklingsområde Vår livsmiljö är en del av det goda livet -1,0 

Satsning inom utbildningsområdet -1,5 

Övrigt -1,0 

Budgeterat resultat -17,2 

Summa -869,2 

Beräknade skatteintäkter 864,8 

Effektivisering för vissa nämnder 4,4 

Summa 0,0 

 
Avsättning görs för kommande löneavtalsförändringar och prisförändringar i övrigt. 
Avsättningarna görs enligt uppgift från SKLs bedömningar. Löneavtalsförändringar justeras 
till respektive nämnd efterhand som avtalen blir färdiga. 
 
Volymförändringar inom utbildning är en del av en förändring av tilldelning av resurser inom 
utbildningsområdet inklusive kultur och fritid (Bilaga 2).  
 
Återtag av resurser inom kommunstyrelsen och socialnämnden handlar om specifika 
resurser för utredningsuppdrag under 2016. 
 
De löpande kostnaderna för pensionerna bedöms öka med 3 mnkr. En översyn av debitering 
av kostnader för kommunens tjänster till Lysekil Stadshus AB innebär enligt detta förslag att 
den sänks med 0,5 mnkr. Kommunens hamnbolag har idag ett internt koncernlån som nu 
föreslås att lösas in. Förutsättning är att hamnbolaget upptar lån med kommunal borgen. 
  
Inom två utvecklingsområden görs prioriteringar på extra resurser: 

 Behovet av bostäder ökar och ställer krav på en bra och effektiv kommunal hantering 
av planarbete och andra åtgärder för att få fler bostäder att komma till stånd. 
Avsättning för detta görs med 1,0 mnkr. 

 Det förebyggande arbetet för barn och unga behöver fortsätta och utvecklas över tid 
och bedömningen är att det behövs prioriteras ytterligare. Avsättning görs med 1,0 
mnkr. 

 
Utöver detta görs också en särskild satsning på 1,5 mnkr i syfte att fler elever ska klara målen. 
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En övrig post på 1,0 mnkr avsätts främst för samarbeten och samverkan med andra 
kommuner och organ som vid detta tillfälle inte är färdigberett. Denna post specificeras i 
beslut av kommunstyrelsen i samband med beslut om detaljbudget för kommunstyrelsen. 
 
Det budgeterade resultatet bygger på det finansiella målet om minst två procent av 
skatteintäkterna, generella statsbidrag och kommunala fastighetsavgifter. 
De beräknade skatteintäkterna inkluderar regeringens förslag på extra statsbidrag till 
kommunerna. 
 
De effektiviseringar som föreslås är inom de gemensamma nämnderna med Sotenäs och 
Munkedal samt inom socialnämnden. Inom socialnämnden pågår en genomlysning av 
verksamheternas kostnader. Analysen sker genom en modell; Kostnad per brukare. 
Genomlysningen genomförs under våren och rapportering av uppdraget sker senast under 
juni månad. Den preliminära rapporten som förvaltningen tagit del av pekar på att flera av 
socialnämndens verksamheter har höga kostnader i jämförelse med andra kommuner. 
Kommunstyrelseförvaltningen gör därför bedömningen att effektiviseringar kan genomföras 
på ett sådant sätt att kvaliteten i verksamheten inte behöver försämras. 
 

Ränta på kapitaltjänstkostnader 

Nuvarande ränta på 3,6% sänks för 2017 till 3,25%. Räntenivån speglar kommunens 
beräknade genomsnittliga ränta för sina lån. Den justerade räntan kommer ge upphov till 
hyresjusteringar av kommunens egna lokaler. Denna effekt justeras i samband med 
framtagande av ny prislista för hyror 2017. Justeringen sker innan årsskiftet och är 
kostnadsneutral för nämnderna. 
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Borgensavgift och borgensåtagande 

Borgensavgiften är oförändrad 0,6%. Fram till nästa års budgetbeslut är det nödvändigt att 
utreda nivån utifrån de principer som borgensavgiften ska grundas på. 
 

Borgensåtagande Ramar (kr) 

Helägda kommunala bolag  

Lysekils Stadshus AB 110 660 000 

LEVA i Lysekil AB 258 125 000 

Lysekils Hamn AB 21 276 724 

Lysekilsbostäder AB 472 575 000 

Havets hus AB 11 000 000 

Helägda kommunala bolag totalt 873 636 724 

  

Övriga åtagande  

Rambo AB 23 300 000 

Rkhf Äldrebostäder Lysekil 118 600 000 

Skaftö folketshusförening Ek för 1 766 391 

Föreningen folkets hus i Lysekil upa 1 088 346 

Skaftö golfklubb 800 000 

Kommunalt förlustansvar Brf 2 435 000 

Kommunalt förlustansvar egna hem 482 176 

Övriga åtagande totalt 148 471 913 

  

Åtagande totalt 1 022 108 637 
 

Ramarna för borgensåtagandena bygger på tidigare beslut av kommunfullmäktige. 

Ränta på Internlån 

Ränta på interna lån inom koncernen justeras från 3,3% till 3,25% för att på samma sätt som 
ränta på kapitaltjänstkostnader spegla kommunens genomsnittliga ränta för sina lån. 
 

Ram per nämnd och styrelse 2017 
Nettokostnadsramar 2017 
(mnkr)  

Socialnämnden -351,7 

Utbildningsnämnden -328,2 

Kommunstyrelsen -103,5 

Byggnadsnämnden -4,5 

Miljönämnden -2,3 

Lönenämnden -3,2 

IT-nämnden -2,3 

Kommungemensamt anslag -69,8 

Finans 865,5 
 

Budgetförändringar per nämnd beskrivs i bilaga 1. 
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Investeringsramar 

Totalt avsätts 40 mnkr för investeringar. Framräkningen bygger på att utrymmet för 

investeringar inte kan vara större än resultatet plus årets avskrivningar. På så vis ska 

investeringarna självfinansieras och kommunen behöver inte ta upp nya lån. 

De kommande avskrivningarna beräknas till drygt 25 mnkr vilket också föreslås bli 

kommunens avsättning för reinvestering som fördelas till nämnderna enligt nedan tabell. 

Resterande 15 mnkr avsätts för möjlighet till nyinvesteringar som beslutas av 

kommunstyrelsen. Respektive nämnd får i samband med budgetbeslut begära medel från 

detta anslag. 

Förändringar av investeringsbehov under löpande budgetår hanteras i särskilda beslut av 

kommunstyrelsen inom den beslutade ramen. Behov utöver ramen ska beredas av 

kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige. 

Investeringsramar (mnkr) 40,0 

Till reinvestering som fördelas: 25,0 

Socialnämnden 1,0 

Utbildningsnämnden 2,0 

Kommunstyrelsen 21,8 

- varav kommunstyrelseförvaltningen 2,0 

- varav samhällsbyggnadsförvaltningen 19,8 
Byggnadsnämnden 

0,2 
Till nyinvesteringar för beslut av 

kommunstyrelsen 
15,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Bilaga 1 Kommunen Ramar per 

nämnd 

         

Budgetförändringar 

2017 mnkr 

 Soc UTB KS BYN MILJÖN LÖNEN ITN Kommun-

gemensamt 

Finans Totalt 

Buget 2016 -818,4 -355,71 -322,918 -102,7 -4,538 -2,3 -3,2 -2,3 -27,235 2,5 -818,401 

Index lön -21,0        -21,0  -21,0 

Index övrigt -5,0 -1,66 -0,84 -1,44 0,04 -0,23 -0,32 -0,23 -0,3  -5,0 

Volymförändringar 

utbildning 2016 

-3,0  -3,00        -3,0 

Volymförändringar 

utbildning 2017 

0,0  0,0        0,0 

”Återtag” genomlysning 

Soc 

2,0 2,00         2,0 

”Återtag” 

utredningsresurs KS 

2,0   2,00       2,0 

-Pensionskostnader -3,0        -3,00  -3,0 

-Förändring debitering 

stadshus 

-0,5   -0,50       -0,5 

-Förändring internlån 

hamnen 

-0,6         -0,60 -0,6 

-Förändring ränta på 

kap.tj. 

0,0 0,02 0,06 1,09 0,00     -1,17 0,0 

Satsning inom 

utvecklingsområde 

Barn och unga är vår 

framtid 

-1,0   -1,00       -1,0 

Satsning inom 

utvecklingsområde Vår 

livsmiljö är en del av 

det goda livet 

-1,0   -1,00       -1,0 

Satsning inom 

utbildningsområdet 

-1,5  -1,5        -1,5 

Övrigt -1,0        -1,0  -1,0 

Budgeterat resultat -17,2        -17,2   

Summa: -869,2 -355,373 -328,197 -103,548 -4,5025 -2,53 -3,52 -2,53 -69,755 3,066 -869,201 

Beräknade 

skatteintäkter 

864,8         864,8 864,8 

Saknas och behov av 

anpassning 

-4,4           

Effektivisering 1% på 

nämnder 

4,4 3,620    0,230 0,320 0,230   4,4 

Ramar efter 

effektivisering 

0,0 -351,8 -328,2 -103,5 -4,5 -2,3 -3,2 -2,3 -69,8 867,9 0,00 
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Bilaga 2 

 

 

 
Resursfördelning UBN 2016-05-12 

Allmänt 

Resultatet ska vara en modell som följer en ”ersättning” per barn/invånare kopplat till en verksamhet. Olika åldersintervall är i grundberäkningen kopplade 
till verksamheter och regleras även med nyttjandegrad. Nyttjandegraden är ett antagande som utgår från 2015 års snittuppgifter. 
Budget fördelas på olika verksamheter och budget för administration samt nämnd fördelas ut som OH på budgetbeloppet innan beräkning av ersättning per 
barn/invånare. Budgetbeloppet innehåller lönenivå 2015 eftersom kompensation för löneavtal fördelas från centralt håll när löneavtal 2016 är klart. 
Basår 2016 
För budget 2016 gäller ett snitt av befolkningssiffror per 151231 och prognos för 161231. Befolkningsuppgifter som utgår från prognossiffror har tagits fram av 
SCB. 
Nyanlända utan ett fullständigt personnummer är inte med i statistikunderlaget för folkbokförda invånare och alltså inte med som en del av befolkningen. 
Under 2016 finansieras en del av insatser för nyanlända av statsbidrag av engångskaraktär, schablonersättning samt asylbidrag från Migrationsverket. 
Schablonersättning och asylintäkter från Migrationsverket kommer även i fortsättningen att fördelas till UBN.  
Nämndens totala budget 2017 fördelas med nyttjandegrad enligt nedan. 
Nyttjandegrad vid fördelning. 

Resurstilldelning Utbildningsnämnden 
2017      
Antal enligt nyttjandegrad antal antal antal kr tkr 

År 2016 2017 Förändring Peng 2017 Ersättning 2017 

Förskola 582 574 -8 114 657 65 819 

Förskoleklass 139 148 9 54 641 8 060 

Grundskola inkl. sär- och musikskola 1 289 1 297 9 108 194 140 300 

Skolbarnsomsorg 504 510 6 28 269 14 421 

Gymnasieskola inkl. gymnasiesärskolan 418 413 -5 150 067 61 966 

Vuxenutbildning inkl. särvux 7 707 7 674 -33 1 636 12 555 

Fritid, fritidsgårdar, kultur och bibliotek 14 485 14 529 44 1 726 25 077 

     328 197 

      

    RAM 328 197 
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 Förskola inkluderar pedagogisk omsorg, köp från andra kommuner/entreprenader och bidrag till föräldrakooperativ/ekonomisk förening 
Ankdammen och Skaftö naturförskola. Nyttjandegrad 86 % av alla barn i åldern 1-5 år. 

 Förskoleklass, nyttjandegrad 100 %, 6 åringar. 

 Skolbarnsomsorg nyttjandegrad 75 % barn 6-9 år och 16 % för ålder 10-12 år. 

 Grundskola inkl. grundsärskola och musikskola, nyttjande 100 % av 7-15 år 

 Gymnasieskola inkl. gymnasiesärskola, nyttjande 93 % av 16-18 år 

 Fritid, fritidsgårdar, kultur, bibliotek fördelas efter befolkning. 

 Vuxenutbildning fördelas efter befolkning 19-64 år. 

 Administration och nämnd fördelas som OH med belopp procentuellt av verksamhetens andel av totala verksamhetsbudgeten. 
 

Budget 2017 

För budget 2017 är utgångsläget budget 2016 (basår) med ett påslag för index mm som redovisas i bilaga 1. Index mm fördelas ut som OH och ger en total ram 
med 328 197 tkr. Det ger alltså en höjning av ”peng” inför 2017 års fördelning av budgeten. Förändring av antal personer i olika ålderskategorier ger en ökad 
respektive minskad budget. 
Lönenivån i budget 2017 är 2015 års lönenivå, då kompensation för löneavtal sker i efterhand när avtalen blir klara. 
Befolkningsuppgifter som grund för 171231 och är ett snitt mellan prognos för 2016 och 2017, sedan påverkar nyttjandegrad antal i respektive ålderskategori 
vid resurstilldelning. 
 
Befolkningsuppgifter som grund för budget 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

Ålder 161231 171231 snitt 

1-5 år 668 667 667,5 

6 år 147 148 147,5 

7-9 år 438 439 438,5 

10-12 år 441 442 441,5 

13-15 år 415 419 417 

16-18 år 438 450 444 

19-64 7689 7659 7674 

Befolkning snitt 16/17 14 529 
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Bilaga 3 

 
Prognos 
åldersgrupper 

2020-2036                  
Källa: SCB befolkningsprognos 
mars 2016                

                  

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

1-6 år 826 835 851 859 865 869 872 873 875 874 873 872 871 869 868 867 866 

7-15 år 1353 1365 1359 1359 1355 1369 1371 1374 1376 1387 1395 1408 1414 1419 1421 1423 1424 

16-18 år 434 435 460 462 479 472 472 471 484 477 473 463 468 471 480 482 485 

19-64 år 7531 7518 7474 7464 7446 7444 7456 7470 7444 7426 7408 7392 7373 7360 7351 7353 7354 

65-74 2310 2278 2283 2276 2244 2228 2207 2108 2188 2193 2202 2224 2226 2231 2228 2226 2235 

75- 2118 2192 2249 2311 2395 2452 2502 2538 2597 2642 2684 2744 2738 2766 2790 2807 2813 

                  
hela befolkningen 
(inkl. 0 år) 14705 14759 14814 14868 14920 14970 15018 15061 15100 15137 15170 15200 15226 15250 15273 15294 15312 
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