KOMMUNFULLMÄKTIGE
kallas till sammanträde onsdagen den 12 juni 2019 kl. 15.00, obs tiden! i
kommunfullmäktiges sessionssal, Kungsgatan 44 Lysekil, för behandling av ärenden
nedan
Ärende
1.
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2.
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3.

Valärenden
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Uppföljningsrapport 2 för Lysekils kommun 2019
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6.

Budget 2020 och plan 2021-2022
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Bildande av en arbetslivsförvaltning

8.

Antagande av detaljplan för Del av Vägeröd 1:70 m.fl., Östersidan, Lysekils
Kommun

9.

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning och revisionsberättelse för år
2018

10. Nyinkomna motioner och medborgarförslag
a) Motion angående Goviks badplats i Brastad
11. Besvarande av motioner
a)

Svar på motion - Anläggande av grusplan/parkeringsyta vid bottnavallen
Grundsund

b) Svar på motion om att koppla ihop strandpromenaden via Lilla Ålevik Långeviks badplats - Valbodalen - Sivik med kuststigen
c)

Svar på motion - Större byggrätter i fritidshusområden ger ökad
inflyttning

d) Svar på motion om brist på billigare boenden
e)

Svar på motion om multiarena i Brodalen

f)

Svar på motion om hundrastgård i Brastad

g)

Svar på motion om rastgård för hundar i Brastad

h) Svar på motion om att placera uppvärmda soffor utanför varje särskilt
boende i kommunen
i)

Svar på motion om studentmedarbetare

j)

Svar på motion om ny spetsgymnasielinje med fokus på hållbarhet och
cirkulär ekonomi

k)

Svar på motion om anläggande av fribad i Lysekils kommun

l)

Svar på motion avseende gästhamnar och ställplatser för husbilar

m) Svar på motion om ökad komfort för dykare, paddlare och övriga
besökare kring Släggö, året runt
n) Svar på motion - Nu är det dags att uppmärksamma Lysekils historiska
vagga i Gamlestan, Norra hamnen och på Skeppsholmen

o)

Svar på motion ang. den extra avgiften för resa med
kollektivtrafiken/båttrafiken över Gullmaren

p) Svar på motion om att utreda förutsättningarna för 30-timmarsvecka i
vården
12. Nyinkomna frågor och interpellationer
13. Anmälningsärenden
− Protokoll från socialnämnden 2019-05-28, § 59 – ej verkställda beslut
enligt SoL, IFO kvartal 1 – 2019
− Protokoll från socialnämnden 2019-05-28, § 58 – ej verkställda beslut
enligt SoL, LSS kvartal 1 – 2019

Lysekil 2019-06-04
Klas-Göran Henriksson
Ordförande

Mari-Louise Dunert
/ Sekreterare
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Justering av kommunfullmäktiges protokoll äger rum
på kommunstyrelseförvaltningen, Kungsgatan 44, Lysekil
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-05-29
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§ 85
Uppföljningsrapport 2 2019
Dnr:

LKS 2019-092

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram Uppföljningsrapport 2 per 30 april
2019. Rapportering sker efter styrmodellen och omfattar kommunens kvalitetsfaktorer
för att säkerställa grunduppdraget, ekonomi, personal och en lägesbeskrivning kring
arbetet med utvecklingsmålen. Indikatorer redovisas med uppgifter för 2018 och för
utfall 2019 om det gjorts någon mätning. Många av indikatorerna mäts årsvis och
därför saknas värde för 2019.
Rapporten omfattar kommunstyrelsen och nämnderna samt de kommunala bolagen.
Kommunens resultat till och med april är, 15,4 mnkr och prognosen för 2019 är 24,2
mnkr, vilket är 15,0 mnkr bättre än budgetens resultat på 9,2 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-23
Uppföljningsrapport 2 2019 för Lysekils kommun
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag. Tilläggsförslag att
kommunstyrelseförvaltningen kompletterar uppföljningsrapport 2 med en tydlig
skriftlig förklaring varför prognoserna mellan uppföljningsrapport 1 per februari och
uppföljningsrapport 2 per april kan gå från 6,6 till 24,2 miljoner, det vill säga på två
månader uppvisa en ökning med 17,6 miljoner.
Christina Gustavsson (S), Monica Andersson (C) och Emma Nohrén (MP): Bifall till
förvaltningens förslag, avslag på Ronald Rombrants tilläggsförslag.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Ronald Rombrants m.fl. förlag att godkänna uppföljningsrapport 2
2019.
Proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. förlag att godkänna
uppföljningsrapport 2 2019 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och
finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsförslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 2
2019.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-05-29

Reservation
Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-05-29
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RESERVATION från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut
2019-05-29 i ärende 12, uppföljningsrapport 2 för Lysekils kommun.
Vi kunde vid förra fullmäktigemötet den 15 maj ta del av revisionens anmärkningar
mot kommunstyrelsen bristande uppsikt över nämnderna liksom brister när det
gäller styrning, ledning, uppföljning och kontroll.
Lysekilspartiet menade att kommunstyrelsen då hade anledning att visa lite
ödmjukhet, rannsaka sig själv och lägga lite tid på självkritik. Detta för att lära
inför framtiden. Men icke.
Vi i Lysekilspartiet anser att de prognoser som kommunstyrelsen lämnar efter
uppföljningsrapporterna måste förbättras. 2018 var kommunstyrelsens prognoser
inte särskilt lyckosamma. I uppföljningsrapporten per februari angavs prognosen
för helåret 2018 till +10 mkr, per april +26 mkr och per augusti till +41 mkr. Det
faktiska utfallet för 2018 blev knappt +20 mkr.
Nu är vi inne i 2019. Våra två prognoser för 2019, som hittills har lämnats till
fullmäktige, har börjat i samma stil som förra året. Efter den första
uppföljningsrapporten per februari pekade prognosen för helåret 2019 på 7
miljoner. Nu i uppföljningsrapport per april på hela 24 miljoner. Det vill säga på
två månader en ökning med 18 miljoner.
Lysekilspartiet yrkade på att uppföljningsrapport per april skulle kompletteras
med en skriftlig och uttömmande förklaring varför prognoserna mellan dessa två
rapporter på två månader kunde uppvisa en sådan ökning. Detta förslag röstades
ned av styret med S i spetsen, med motivering att det i uppföljningsrapporten finns
med en förklaring.
Den stora avvikelsen hänger samman med hur en s k budgetregleringspost har
budgeterats. Avvikelsen på över 17 miljoner kommenteras av kommunstyrelsen på
fem rader. Skulle vi exempelvis ha nöjt oss med en förklaring på fem rader om det
hade gällt ett motsvarande budgetavvikelse i socialnämnden? Knappast!
Ett av syftena med uppföljningsrapporterna är ju att de ska tjäna som underlag för
åtgärder och för ekonomisk planering, exempelvis som underlag till kommande
budgetar. Om rapporterna inte fyller dessa syften kan man ju fråga sig vad vi ska
ha dem till och varför vi ska lägga tid på att ta fram dem?
Mot bakgrund av att styret med S i spetsen röstade ned vårt förslag går det inte att
dra några andra slutsatser än att de styrande partierna inte bryr sig speciellt
mycket om kommunens väl och ve. Att styra och leda en kommun med 1400
anställda och med en kostnadsomslutning på över en miljard och samtidigt
uppvisa en sådan passivitet är högst anmärkningsvärt.
Ronald Rombrant för Lysekilspartiet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-05-21

LKS 2019-000092

Ekonomiavdelningen
Eva-Marie Magnusson, 0523-61 32 45
eva-marie.magnusson@lysekil.se

Uppföljningsrapport 2 2019
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram Uppföljningsrapport 2 per 30 april
2019. Rapportering sker efter styrmodellen och omfattar kommunens
kvalitetsfaktorer för att säkerställa grunduppdraget, ekonomi, personal och en
lägesbeskrivning kring arbetet med utvecklingsmålen. Indikatorer redovisas med
uppgifter för 2018 och för utfall 2019 om det gjorts någon mätning. Många av
indikatorerna mäts årsvis och därför saknas värde för 2019.
Rapporten omfattar kommunstyrelsen och nämnderna samt de kommunala
bolagen.
Kommunens resultat till och med april är, 15,4 mnkr och prognosen för 2019 är
24,2 mnkr, vilket är 15,0 mnkr bättre än budgetens resultat på 9,2 mnkr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Uppföljningsrapport
2 2019.
Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram Uppföljningsrapport 2 per 30 april
2019. Rapportering sker efter styrmodellen och omfattar kommunens
kvalitetsfaktorer för att säkerställa grunduppdraget, ekonomi, personal och en
lägesbeskrivning kring arbetet med utvecklingsmålen. Indikatorer redovisas med
uppgifter för 2018 och för utfall 2019 om det gjorts någon mätning. Många av
indikatorerna mäts årsvis och därför saknas värde för 2019.
Rapporten omfattar också kommunstyrelsen och nämnderna samt de kommunala
bolagen, vilka har lämnat en sammanfattande redogörelse för verksamheten. I
förekommande fall redovisas åtgärder för budget i balans.
Som framgår av rapporten är kommunens resultat till och med april 15,4 mnkr och
prognosen för 2019 är 24,2 mnkr, vilket är 15,0 mnkr bättre än budgetens resultat
på 9,2 mnkr. Förändring i jämförelse med Uppföljningsrapport 1 är att
kommungemensamma poster har räknats om och budgetregleringsposten
prognosticeras att ge ett stort överskott, vilket kompenserar nämndernas
underskott. Skatteintäkterna är högre än budgeterat och försäljning av mark
kommer att innebära en reavinst på 4,9 mnkr, vilken inte var budgeterad.
En viktig del i prognosen är att socialnämnden genomför åtgärder i enlighet med
beslutad handlingsplan och att deras prognos på -12,6 mnkr är stabil.
Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se |
www.lysekil.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-05-21

Utbildningsnämnden prognosticerar ett mindre underskott på -0,9 mnkr och
nämnden presenterar åtgärder för att komma i balans. Samhällsbyggnadsnämnden
har en prognos på -0,9 mnkr och kommer att redovisa en handlingsplan.
Kommunstyrelsen prognosticerar ett nollresultat.
Investeringar och exploateringar motsvarande ca 71 mnkr planeras genomföras
under året.
Förvaltningens synpunkter
Med tanke på budget 2020 är det av största vikt att nämnderna vid utgången av
2019 är i nivå med sin budget.
Socialnämnden prognos för helåret är -12,6 mnkr i förhållande till budget.
Prognosen förutsätter att den handlingsplan som enheterna i förvaltningen arbetar
med, motsvarande åtgärder för 12,2 mnkr, genomförs. I annat fall kommer
underskottet att öka. Socialnämnden har i ett särskilt beslut 2019-04-24 hos
kommunfullmäktige begärt en utökad ekonomisk ram för 2019 med 11,1 mnkr
avseende ett ökat antal placeringar av barn och unga samt LSS. Denna framställan
hanteras i ett särskilt ärende.
Utbildningsnämnden redovisade ett stort underskott i bokslutet 2018, och har
vidtagit åtgärder för att komma i balans. Prognosen är en budgetavvikelse på -0,9
mnkr och nämnden har presenterat åtgärder för budget i balans.
Samhällsbyggnadsnämnden hade också ett underskott i bokslutet 2018 och har
arbetat igenom sin budget 2019 och kommer att presentera en handlingsplan för att
hålla budget.
Levakoncernen redovisar en positiv årsprognos på 11,3 mnkr, vilket är 4,7 mnkr
sämre än budget och beror bland annat på lägre intäkter på elnät och fjärrvärme.
Lysekilsbostäder AB prognosticerar ett resultat om +4,2 mnkr och är 0,7 mnkr
bättre än budget.
Havets Hus AB genomför en omfattande ombyggnation. Eftersom bygget är
försenat kommer det att bli ett intäktsbortfall och en årsprognos på - 1,5 mnkr
redovisas.
Lysekils Hamn AB, Rambo AB och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har
inga avvikelse jämför budgeterat resultat.

Leif Schöndell
Kommundirektör
Bilaga
Uppföljningsrapport 2 2019 Lysekils kommun
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolag

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef
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1 Förvaltningsberättelse
1.1 Resultaträkning
Budget helår

Utfall ack

Utfall ack
föreg år

Prognos utfall
helår

Prognos
avvikelse

207,0

78,0

78,0

212,0

5,0

-1 093,8

-363,6

-354,5

-1 090,2

3,6

-27,7

-9,4

-8,4

-29,0

-1,3

-914,5

-295,0

-284,9

-907,2

7,3

Skatteintäkter

729,0

242,9

234,8

728,8

-0,2

Generella statsbidrag och
utjämning

190,8

65,5

59,6

196,4

5,6

Verksamhetens resultat

5,3

13,4

9,5

18,0

12,7

Finansiella intäkter

7,9

2,7

14,2

8,1

0,2

-4,0

-0,7

-1,0

-1,9

2,1

Resultat efter finansiella
poster

9,2

15,4

22,7

24,2

15,0

Extraordinära poster

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Periodens resultat

9,2

15,4

22,7

24,2

15,0

Mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader

Finansiella kostnader

Kommentar:
Periodens resultat uppgår till 15,4 mnkr. Resultatet är sämre än motsvarande period
föregående år men då ingick emellertid reavinst på 12,3 mnkr för aktieförsäljningen i Rambo
AB. I periodens resultat ingår 3,3 mnkr i reavinster/exploateringsintäkter. Justerat för dessa
poster är resultatet 1,7 mnkr bättre.
Verksamhetens nettokostnader har ökat med 3,5 procent medan skatteintäkter och generella
statsbidrag har ökat med 4,8 procent.

1.2 Balansräkning
Mnkr

2019-04

2018-12

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

0,0

0,0

416,0

422,8

Pågående investeringar

45,3

25,8

Inventarier och verktyg

18,1

19,5

Finansiella anläggningstillgångar

44,7

44,7

Summa anläggningstillgångar

524,1

512,8

Bidrag till statlig infrastruktur

6,3

6,4

Förråd och exploateringsfastigheter

9,8

8,6

110,6

119,1

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

45,0

54,8

Summa omsättningstillgångar

165,4

182,5

Summa tillgångar

695,8

701,7

359,2

339,4

Eget kapital och skulder
Ingående eget kapital
Periodens resultat

15,4

19,8

374,6

359,2

Avsättningar till pensioner

15,3

17,1

Andra avsättningar

23,7

23,5

Summa eget kapital
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Mnkr

2019-04

2018-12

Långfristiga skulder

69,3

69,4

Kortfristiga skulder

212,9

232,5

Summa avsättningar och skulder

321,2

342,5

Summa eget kapital och skulder

695,8

701,7

Anläggningstillgångarna uppgår till 524,1 mnkr, vilket är en ökning sedan årsskiftet med 11,3
mnkr. Omsättningstillgångarna har däremot minskat med 17,1 mnkr sedan bokslutsdagen
och uppgår nu till 165,4 mnkr. Likviditeten har försämrats något och uppgår till 45,0 mnkr.
Det egna kapitalet har förstärkts med periodens resultat och uppgår till 374,6 mnkr. De
kortfristiga skulderna har minskat en del vilket medför att summa avsättningar och skulder
minskat med 21,3 mnkr till att uppgå till 321,2 mnkr. Pensionsförpliktelser utanför
balansräkningen uppgår till 410,7 mnkr, vilket kan jämföras med 409,2 mnkr vid årsskiftet.
Soliditeten inkl. pensionsförpliktelserna per den 30 april 2019 beräknas till -5,2 procent.

2 Nämndsuppföljning
Nämnd mnkr
Kommunstyrelsen
Miljönämnden

Budget
helår

Budget ack

Utfall ack

Utfall ack
föreg år

Prognos
utfall

Avvikelse
buprognos

-81,2

-26,9

-25,2

-23,5

-81,2

0,0

-2,1

-0,7

0

-1,0

-2,1

0,0

-44,7

-14,6

-15,1

-12,6

-45,6

-0,9

Utbildningsnämnden

-357,6

-119,5

-120,4

-114,4

-358,5

-0,9

Socialnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

-382,6

-124,6

-129,7

-128,4

-395,2

-12,6

Centralt

877,4

294,5

305,8

302,8

906,8

29,4

Summa

9,2

8,2

15,4

22,9

24,2

15,0

Värdena i kolumnen "Utfall ack föregående år" är justerade med hänsyn de organisationsförändringar som trädde i kraft
2019.

2.1 Kommunstyrelse
Kommunstyrelsens huvuduppdrag att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över
kommunens verksamheter har belysts och klarlagts under perioden.
Bildandet av en samhällsbyggnadsnämnd har bidragit till att kommunstyrelseförvaltningens
uppdrag att ansvara för kommunens övergripande processer har underlättats och förbättrats.
Mer fokus har lagts på strategiska frågor som arbetet med ekonomi, personal, kvalitet,
ärendehantering, säkerhet, digitalisering kommunikation och information samt frågor om
hållbar samhällsutveckling.
Även förståelsen av styrmodellens koppling till kvalitet och förbättringsarbete har
tydliggjorts vilket medför förbättrade förutsättningar att styra, leda och följa upp det som
sker inom kommunens verksamhet.
Eftersom kommunstyrelsens kritiska kvalitetsfaktorer och utvecklingsmålen med indikatorer
omarbetades i samband med budget 2019 är dessa fortfarande i sin linda. Det har gått för
kort tid för att kunna mäta och se ett tydligt utfall. Kvalitetsarbetet har ändå fått ett större
fokus och bedömningen är att det utvecklas positivt.
Kommunstyrelsens budget är totalt sett i balans även om avvikelser, både positiva och
negativa, finns inom verksamheten. Till och med april redovisas ett överskott på ca 1,6 mnkr
beroende på att flera budgetposter faller ut först senare under året. I årsprognosen redovisas
ett nollresultat.
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2.2 Miljönämnd
Miljönämnden i mellersta Bohuslän är en gemensam nämnd för miljö- och
hälsoskyddsområdet i Munkedals, Lysekils samt Sotenäs kommuner. Sotenäs kommun är
värdkommun och miljöenheten ligger organisatoriskt under samhällsbyggnadsförvaltningen.
Syftet med den gemensamma nämnden och miljöverksamheten är främst att svara för
uppgifter som enligt lag ska fullgöras av nämnden inom miljö och hälsoskyddsområdet samt
stödja och samordna det miljöstrategiska arbetet.
Prognosen för helår är en budget i balans.

2.3 Samhällsbyggnadsnämnd
För att möjliggöra en fungerande vardag och för att Lysekils kommun ska kunna utvecklas
och vara en attraktiv kommun behövs flera olika serviceverksamheter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett brett ansvarsområde där bland annat detaljplaner,
bygglov, kartor, mark- och exploatering, gator och vägar, parker, lokaler och småbåtshamnar
ingår.
Kritisk kvalitetsfaktor är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och service. De
kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp genom kvalitetsindikatorer. En indikator är ett
mätvärde som visar om förvaltningen är på rätt väg eller inte.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har valt att mäta Nöjd-region-index. Då ingen mätning har
gjorts under perioden för U2 är det svårbedömt. NRI innebär frågeställningar till
medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på. Arbetet kring att införa digitala
tjänster (e-tjänster) har pågått under aktuell period samt att marknadsföra förvaltningens
arbete. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under perioden startat upp en bemötandeprocess
där målet är att få till en attitydförändring som ska genera nöjda kunder.
Såväl positiva som negativa avvikelser redovisas på de olika avdelningarna men sammantaget
redovisar samhällsbyggnadsförvaltningen en negativ avvikelse för de fyra första månaderna
med 479 tkr. Prognosen för helår är en negativ avvikelse mot budget med 0,9 mnkr vilket
främst kan förklaras med att Fjällagården och Fiskhamnskajen står outhyrda vilket ger ett
intäktsbortfall på 1,0 mnkr.

2.4 Utbildningsnämnd
Utbildningsnämnden är huvudman för förskola, grundskola, grundsärskola, musikskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna. Nämnden
ansvarar också för folkbiblioteken samt kultur- och fritidsverksamhet riktad till allmänheten.
Inom utbildning utgörs nämndens målgrupper av barn och elever inom förskola, skola samt
inom barn- och skolomsorg och också barn och elevers vårdnadshavare. I relation till kulturoch fritidsverksamheten består målgruppen av hela Lysekils befolkning,
föreningsverksamheten och besökare.
Utvecklingsområden
Nämnden arbetar med fyra utvecklingsområden i relation till områdena:
Skolframgång i Lysekils kommun: Arbetet med åtgärder inom utvecklingsområdet pågår
enligt plan. Vid sammanställningen av den problematiska skolfrånvaron blir det tydligt att en
majoritet av de elever som har problematisk skolfrånvaro nu är pojkar. Då vi vet att
sambandet mellan betyg/prestationer och frånvaro är belagt kommer detta att analyseras
vidare. Ett projekt på högstadiet pågår för att minska antalet elever med problematisk
skolfrånvaro. En samordning på huvudmannanivå kring nyanlända elever pågår i relation till
modersmålslärare. Ett matematiknätverk är med representanter från alla grundskolenheter
är startar för att arbeta och med didaktiska frågor i relation till matematik. Arbetet med
rutiner vid överlämnande (skolforms- eller stadiebyte) fortgår, nu med fokus på övergången
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mellan förskola och förskoleklass.
På gymnasiet har en stor andel av eleverna på Introduktionsprogrammets individuellt
alternativ under våren klarat sina studier och blivit behöriga till nationella program i hösten.
Satsningen på Introduktionsprogrammets yrkesintroduktion med elever från
språkintroduktion har hittills varit lyckad, eleverna får extra stöd i yrkessvenska och kan
genomföra utbildningarna med goda resultat.
Utveckla kultur och fritid i Lysekils kommun: Arbetet med att genomföra det kultur- och
fritidspolitiska programmet som antogs av utbildningsnämnden den 29 augusti 2018 pågår.
Under maj kommer en föreningsutvecklare att anställas vilket innebär att arbetet kan få mera
fart med att möta föreningars behov samt barn- och ungas möjligheter hitta en hälsosam
fritid.
Systematiskt kvalitetsarbete: Arbetet pågår enligt plan. Under våren har ett speciellt fokus
riktats mot kvalitetssäkring av ett antal rutiner och processer kopplade till budget och
ekonomi.
Kompetensförsörjning: En kompetensförsörjningsplan har utarbetats och ska beslutas av
utbildningsnämnden under året. Arbetet fortgår med att ta fram förslag till åtgärder som
skulle kunna göra Lysekils kommun till en än mer attraktiv arbetsgivare.
Ett starkt fokus under slutet av 2018 och början på 2019 har legat på att nå budgetbalans,
arbetet fortgår.
Ekonomi
Under hösten 2018 försämrades resultatet kraftigt. Inför budget 2019 vidtogs ett antal
åtgärder för att dels minska kostnader i organisation för såväl förskola, skola och
gymnasium. Organisationsförändringar är svåra att verkställa under pågående läsår vilket
innebär att större åtgärder verkställs under hösten
De ekonomiska förutsättningarna 2019 har försämrats under årets första månader då
statsbidrag minskat. Beslut från Skolverket under januari och april innebär en minskad
intäkt på 1,9 mnkr jämfört med grundskolans budgeterade intäkt. Totalt ser vi en förändrad
intäktsram på ca 4 mnkr. Att prognostisera flera av statsbidragen är svårt då beslut om
tilldelning fattas under pågående budgetår, beslutsgrunderna ligger också helt utanför
nämndens möjligheter att påverka.
Ett antal områden där kostnader ökade utöver budget 2018 har särskilt beaktats inför 2019.
Det gäller IT-kostnader, skolskjutsar och interkommunala ersättningar (IKE). Dessa åtgärder
tillsammans med genomförda och planerade organisationsförändringar har haft en stor
effekt på nämndens månatliga resultat. Trots detta prognostiseras i nuläget en negativ
avvikelse för 2019 på -0,9 mnkr. Främst syns avvikelse i för stor organisation på för- och
grundskola. Ökade kostnader för IT, skolskjutsar och IKE medför förändrad organisation på
grundskolan.

2.5 Socialnämnd
Socialnämnden ansvarar för att Lysekils kommuns invånare får stöd, vård och omsorg.
Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av
kompletterande samhällsinsatser. Verksamheten är relativt detaljreglerad utifrån gällande
sociallagstiftning.
Verksamheten omfattar äldreomsorg, kommunal hemsjukvård, insatser för LSS och
socialpsykiatri, försörjningsstöd, missbruksvård samt barn och ungdomsvård.
Biståndsenheten: Antal brukare och hemtjänsttimmar har stadigt minskat under det sista
året vilket bedöms bero på en utvecklad biståndsbedömning, och arbete, med att tillgodose
behoven i de s.k. ytterfallen på alternativt sätt. Det kan t.ex. ske genom att personer med
mycket insatser i hemmet flyttar in på särskilt boende.
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Individ och familjeomsorgens (IFO): Just nu är IFO inne i ett stort förändringsarbete i hela
sitt verksamhetsområde. Vuxenenheten ingår i ett förändringsarbete tillsammans med
arbetsmarknadsenheten (AME) och man arbetar med en organisatorisk förändring där
försörjningsstödet föreslås flyttas ut tillsammans med AME och vuxenutbildningen till en
separat förvaltning. Lysekil är också med i ett treårigt utvecklingsarbete som pågår
tillsammans med SKL i syfte att minska det långvariga försörjningsstödet. Under årets första
fyra månader har antalet hushåll med försörjningsstöd ändå ökat något. Nya arbetssätt har
införts och prövas men de har ännu inte gett effekt.
Barn och ungdomsenheten har ett stort antal placeringar där ett flertal ärenden inleddes i
slutet av 2018. Flertalet är ungdomar som haft det svårt en längre tid och där olika
hemmaplanslösningar prövats men där det inte gått att lösa utan placeringar utanför
hemmet. Då det tillkommit många nya ärenden har det också påverkat handläggningen där
utredarna har svårt att hinna med i den takt som ärenden kommer in. I kombination med att
många socialsekreterare är nyanställda och är under introduktion påverkar det
utredningstiden så att andelen ärenden som handläggs inom tidsgränsen 122 dagar markant
har minskat. Arbete pågår med att åtgärda detta. En ny tjänst som 1:e socialsekreterare har
tillsats, som skall arbetsleda familjebehandlarna, Förebyggandeenheten och stödboendet för
ensamkommande. Syftet med detta är att uppnå ökad kvalitet och kapacitet i arbetet med
hemmaplanslösning vilket redan märkts genom att två nya ärenden kunnat verkställas
hemma.
I slutet av 2018 stängdes kommunens sista HVB, Kilen, för ensamkommande ungdomar. Det
som kvarstår i kommunal regi är ett stödboende för sju ensamkommande ungdomar med en
anställd boendehandledare.
Avdelningen för LSS/socialpsykiatri: Under 2019 har behovet av en köpt plats och ett
ärende personlig assistans tillkommit utanför budget. Omsorgsbehovet för personer som bor
i gruppboende har ökat på grund av åldersrelaterade sjukdomar och demensliknande
tillstånd vilket leder till en ökad personalkostnad. Arbete pågår för att anpassa bemanningen
i förhållande till budgeterad nivå.
Avdelningen för vård och omsorg: Brukarna upplever hög grad av trygghet och gott
bemötande i verksamheterna vilket framgår av resultatet från den årliga
brukarundersökningen, öppna jämförelser. Avdelningen arbetar nu med att utveckla
värdegrundsfrågorna i verksamheten och att minska nattfastan samt öka kvaliteten på
måltidsmiljön under 2019. Ett systematiskt arbete pågår också med att ta tillvara de
synpunkter och avvikelser som inkommer för att successivt förbättra kvaliteten i
verksamheterna.
Arbetet med kortare planeringstid i samband med hemgång från sjukhus fortsätter på ett
effektivt sätt. Efter årets första 4 månader finns inga betalningsdagar till sjukhuset. Arbetet
kräver intensiv samverkan främst mellan kommun och primärvård vilket nu pågår med gott
resultat. En viktig resurs i detta arbete är också det kommunala hemgångsteamet och den
flexibilitet som finns på korttidsenheten Kompassen som ständigt anpassar sitt platsantal till
det behov som råder.
Under året har ett omfattande arbete pågått för att anpassa verksamhetens ekonomi till den
budget som är given. De särskilda boendena har nu uppnått balans. När det gäller
hemtjänsten så pågår fortfarande ett utvecklingsarbete med stöd av Ensolution och det
fortsätter fram till sommaren. Arbetet har resulterat i att alla enheter nu har anpassat sin
verksamhet så att antalet beviljade timmar överensstämmer med arbetade timmar i schema.
Avdelningen har haft stor personalomsättning när det gäller enhetschefer. Under det senaste
året har hälften av cheferna nyrekryterats och ytterligare två skall rekryteras. Förhoppningen
är att avdelningen till hösten 2019 har samtliga tjänster tillsatta.
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Rekryteringsläget för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal är mycket svårt och
bemanningstjänster används delvis som ersättare för sjuksköterskor. När det gäller
sjukgymnaster finns det ingen tillgång alls. Just nu finns en sjukgymnast anställd på de totalt
4 tjänster som finns i kommunen.
Sjukfrånvaron har stigit från 9,6 % till 13,9 % mellan april 2018 - mars 2019 och ligger
genomsnittligt på 10,9 procentenheter under ett år tillbaka i tiden. Hälften av sjukfrånvaron
utgörs av långtidssjukskrivning och sjukfrånvaron ökar inom alla avdelningar utom IFO där
den ligger på samma nivå. Den ökade sjukfrånvaron bedöms delvis ha samband med
effektiviseringar och förändringar i verksamheterna vilket leder till nya och ökade krav i
verksamheten och förändrade arbetsförhållanden.
Socialnämnden har för 2019 antagit fyra utvecklingsmål: Kompetensutveckling, digitala
verktyg och välfärdsteknik, personalförsörjning samt förebyggande och tidiga insatser.
De flesta indikatorerna för utvecklingsmålen mäts på helår vilket gör att mått och analys ej
finns med i denna uppföljningen.
När det gäller digitala verktyg/välfärdsteknik så är planeringsverktyget (TES) i hemtjänsten
i gång och Skaftö är det område som startat först.
För området förebyggande och tidiga insatser rapporteras att arbete med att planera för en
familjecentral pågår. Samtidigt utreds nu möjligheterna till att starta en ungdomscentral i
framtiden.
Utfallet uppgår till -5,1 mnkr för årets första fyra månader. Nämndens årsprognos beräknas
till -12,6 mnkr.

2.6 Prognos
Nämnd mnkr

Budget 2019

Prognos
utfall 2019

Prognos
budgetavvikel
se 2019

Prognos
budgetavv.
enl.
uppföljning
190228

-81,2

-81,2

0,0

0,5

Kommunstyrelsen
Miljönämnden

-2,1

-2,1

0,0

0,0

-44,7

-45,6

-0,9

0,0

Utbildningsnämnd

-357,6

-358,5

-0,9

0,0

Socialnämnd

-382,6

-395,2

-12,6

-12,4

Summa nämndsverksamhet

-868,2

-882,6

-14,4

-11,9

Budgetregleringspost

-33,9

-16,5

17,4

0,0

Pensionskostnader

-63,6

-63,6

0,0

0,0

Personalomkostnader

42,1

41,7

-0,4

0,0

Fastighetsskatt och försäkringar

-4,4

-5,1

-0,7

0,0

0,0

4,9

4,9

2,9

13,3

13,7

0,4

0,0

0,2

0,3

0,1

0,0

-914,5

-907,2

7,3

-9,0

919,8

925,2

5,4

4,7

7,2

8,1

0,9

0,4

Samhällsbyggnadsnämnd

Reavinst och exploateringsverksamhet
Kapitalkostnad*
Övrigt
Summa verksamhet
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

-3,3

-1,9

1,4

1,3

Summa finansiering

923,7

931,4

7,7

6,4

9,2

24,2

15,0

-2,6

Total
*) Förvaltningarnas kapitalkostnad (intern ränta)
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Undantaget budgetregleringsposten följer de flesta kommungemensamma posterna i stort
sett budget. Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar beräknas nu till 4,9 mnkr då
även försäljning av tomt invid Lysekilshemmet samt diverse mindre försäljningar är
inräknade. Sedan tidigare ingår i denna post reavinst vid försäljning av mark i Fiskebäck, där
nytt äldreboende byggs.
Budgetregleringsposten är en central pott som används för fördelning av
budgetkompensation vid prishöjningar, lönekostnadsökningar samt ökningar i
kapitaltjänstkostnader i samband med nyinvesteringar. Med bakgrund av förväntad
utveckling inom priser, löner och nyinvesteringar resterande del av 2019 bedöms denna post
ge en positiv budgetavvikelse på 17,4 mnkr.
Skatter och finansiella poster beräknas till 7,7 mnkr bättre än budget. Det är 1,3 mnkr bättre
än den senaste prognosen. Den senaste skatteprognosen från SKL visar högre intäkter 2019
än vad man tidigare beräknat. När det gäller de finansiella intäkterna blev årets återbäring
från Kommuninvest, som kom i april, större än förväntat. De finansiella kostnaderna är på i
stort oförändrad nivå.

2.7 Åtgärder för budget i balans
Utbildningsnämnden
Vid årsbokslutet 2018 konstaterade nämnden följande:
Utbildningsnämnden har en negativ budgetavvikelse på 11,5 mnkr. Gymnasiet har många
elever på introduktionsprogrammet. På introduktionsprogrammet finns elever som har en
utbildningsnivå som motsvarar grundskolenivå, detta innebär ökade kostnader på grund av
elevernas längre utbildningstid. Vidare har gymnasiet inte anpassat organisationen till
gällande förutsättningar med lägre migrationsrelaterade statsbidrag. Förskoleverksamheten
har ökat i volym. Det är bland annat barn till föräldrar som läser svenska för invandrare, SFI,
som står för ökningen, vilket är en effekt av att fler kunnat börja på SFI. Intäkter från
Migrationsverket har minskat, men behoven av stöd till nyanländas utbildning finns kvar
vilket innebär ökade nettokostnader. Inom grund- och särskola är det en negativ
budgetavvikelse inom bland annat interkommunala ersättningar (IKE), IT-kostnader och
skolskjutsar.
Enheter med underskott arbetar fram åtgärder för budget i balans. Inom såväl förskola,
grundskola och gymnasiet har särskilda handlingsplaner påbörjats. Vidtagna åtgärder har
påtagligt förbättrat resultatet under årets första månader men det återstår ytterligare
åtgärder för att nå budget i balans vid årets slut.
De åtgärder som har tagits fram för att nå en budget i balans omfattar:
•
•
•

Effektivisering av skolskjutsar
Personalorganisation förskola
Personalorganisation grundskola

Samhällsbyggnadsnämnden
Avdelningarna och enheternas chefer har uppmanats till återhållsamhet och i det korta
perspektivet titta på kostnader och skjuta på inköp till nästa år om det är möjligt.
Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp har haft budgetmöte för respektive
avdelning för att klarlägga förutsättningar och hantera de poster som vid uppföljningen inte
har överensstämt med budget.
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Med de åtgärder som är vidtagna samt återhållsamhet har cheferna en tydlig målsättning och
strävar efter ett bättre resultat för förvaltningen till uppföljning 3 med en prognos att budget
hålls vid årets slut.
Socialnämnden
I samband med Uppföljning 1 upprättade de enheter inom IFO, LSS/socialpsykiatri samt
Vård och omsorg som befarade ett minusresultat, egna åtgärdsplaner. Socialnämndens
prognos i Uppföljning 2 är det utfall man förväntar efter att åtgärderna har fått effekt.
Handlingsplanerna omfattar åtgärder om 12,2 mnkr. Trots att handlingsplaner har
upprättats återstår en förväntad negativ budgetavvikelse motsvarande 12,6 mnkr på helår. En
stor orsak till detta är kostnaderna för köpta platser inom IFO.
Förvaltningen har upprättat förslag till handlingsplan som redovisades vid socialnämndens
sammanträde i april. Socialnämnden beslutade att tillskriva kommunfullmäktige angående
den aktuella situationen som beror på nya placeringsärenden inom IFO och som inte ryms
inom budget.

3 Bolag
Bolagen, res efter fin poster,
mnkr

Prognos

Budget

Utfall

Budget

Utfall

2019

2019

190430

190430

180430

11,3

16,0

5,8

13,8

11,1

Helägda bolag
Leva (koncernen)
Lysekilsbostäder AB
Havets Hus AB
Lysekils Hamn AB

4,2

3,5

3,1

1,2

1,7

-1,5

0,0

-1,6

i.u.

-1,2

0,0

0,0

0,3

i.u.

-0,3

1,4

1,4

2,1

0,2

0,1

0,0

0,0

-0,3

-1,4

-0,9

Delägda bolag
Rambo AB (100%)
Lysekils andel är 25%
Räddningstjänstförbundet Mitt
Bohuslän (100%)
Lysekils andel är 21,7%

Levakoncernen
Leva - moderbolaget
Resultat för första tertial efter finansnetto 5,2 mnkr vilket är 8 mnkr sämre än budget och till
stor del kopplat till lägre intäkter på elnät och fjärrvärme på grund av varmare väder än
fjolåret samt ökade kostnader med 2,4 mnkr för perioden.
Det planerade underhållet har haft en bra framdrift i början på året, vilket lett till en ökad
materialkostnad och ökade köpta tjänster jämfört med budget.
Investeringstakten har ökat jämfört med föregående år. Fler resurser från årets start samt
genomförande av lagstadgade utbildningar bidrar till högre personalkostnader än budgeterat
för perioden.
Prognostiserat resultat för 2019 uppgår till 10 mnkr, vilket är 4,8 mnkr sämre än budget.
Intäktsprognosen sänks med 4 mnkr jämfört med budget och då främst på grund av ett
betydligt varmare första kvartal än fjolåret, + 2,9 grader samt minskad beställningsvolym
inom entreprenadverksamheten. Prognos för året visar att kostnaderna blir 2 mnkr högre än
budgeterat.
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Den ökade kostnaden beror främst på ett oplanerat stopp i hetvattenleveransen från Preem
under närmare tre veckor i maj vilket innebär ökade kostnader med 3,1 mnkr. Fler resurser
över året bidrar till ökade personalkostnader.
Lysekils Energi Vind AB
Resultat per den 30 april knappt 0,1 mnkr bättre än budget.
Intäkterna för vindkraften 0,9 mnkr högre än 2018 kopplat till bättre priser och i nivå med
budget för 2019. Energivolymen på elhandeln något högre än budgeterat.
Prognostiserat resultat för 2019 ligger kvar i nivå med budget.
Lysekilsbostäder AB
LysekilsBostäder redovisar för första tertialet ett resultat efter finansnetto på 3,1 mnkr vilket
är 1,9 mkr bättre än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror främst på intäkter av
engångskaraktär på 0,9 mnkr. Intäkterna kommer dels från försäljning av lägenhet på
Skolberget, 0,5 mnkr och dels från ersättning för lägenhetsrenovering från Migrationsverket
0,4 mnkr.
Prognostiserat resultat efter finansnetto uppgår 2019 till 4,2 mnkr, vilket är bättre än
budgeterat. Prognosen för året visar att kostnaderna ligger i linje med budget. I första
tertialet ligger kostnaderna lägre än budgeterat, men med hänvisning till
försiktighetsprincipen är inte helårsprognosen sänkt. Bolaget uppskattar att intäkterna ökar
med 0,5 mnkr, vilket är baserat på intäkter av engångskaraktär motsvarande 0,9 mnkr men
förutspår också ökade vakanser motsvarande -0,4 mnkr.
Lysekils Hamn AB
Bolaget redovisar ett resultat för det första tertialet 2019 på 0,3 mnkr. Motsvarande period
föregående år uppgick resultatet till -0,3 mnkr. Volymerna har ökat samtidigt som
kostnadskontrollen fortsatt varit prioriterad.
Processen med att outsourca driften av hamnen till extern part är i slutfasen men ännu inget
undertecknat.
En av de större kostnadsposterna är arrendekostnaden från kommunen, avtalet med
kommunen är ”villkorat” att outsourcingen kan förverkligas samt att avtalet med SLU och
renoveringen av kaj kommer på plats, 30 april var kajen ännu inte klar för att ta emot fartyg.
Givet ovan nämnda osäkerheter så prognostiserar bolaget ett nollresultat för helåret 2019.
Havets Hus AB
Om- och tillbyggnationen är snart klar och ett nytt och större Havets Hus öppnar för
allmänheten den 23 juni. Resultatet per den 30 april uppgår till -1,6 mnkr jämfört med -1,2
mnkr motsvarande period ifjol. När det gäller helårsprognos är det som alltid svårt att
prognostisera före sommaren. Detta för att antalet besökare påverkas så mycket av vädret.
Dock öppnar akvariet en och en halv månad efter beräknad öppningsdag vilket motsvarar ett
intäktsbortfall om ca -1,5 mnkr. Då budgeten för 2019 var i princip +/- 0 blir prognosen
därför -1,5 mnkr.
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Rambo AB
Rambo redovisar för första tertialet ett resultat på 2,1 mnkr, vilket är 1,9 mkr bättre än
budgeterat. Resultatet påverkas positivt av bland annat säsongsvariationer och lägre
administrativa kostnader. Resultatet innebär i jämförelse med föregående år en positiv
budgetavvikelse på 2,0 mnkr vilket förklaras av att resultatet under 2018 belastades av ökade
kostnaderna inom verksamheten och minskade marknadspriser för återvunna material.
Resultatet prognostiseras för helåret att hamna i nivå med budget på 1,4 mnkr.
Under 2018 tog ägarkommunerna Sotenäs, Tanum och Munkedal beslut om nya
insamlingssystem i kommunerna. Samtidigt tilldelades Rambo uppdraget att införa och driva
systemen i egen regi. Munkedals kommun är den kommun som är först ut att få det nya
insamlingssystemet. Abonnemangsvalsprocessen påbörjades i februari och beräknas vara
klar i mitten av maj. Arbetet med nya kärlplaceringar och områden för gemensamma kärl
pågår.
Parallellt med införandet av det nya insamlingssystemet i Munkedal har arbete pågått med
hur nuvarande entreprenad ska drivas under övergångsperioden till det nya
insamlingssystemet i Sotenäs och Tanums kommuner. Extra bolagsstämman hölls i mars där
det beslutades att Rambo genom en verksamhetsövergång ska ta över nuvarande
entreprenad i egen regi. Övertagandet kommer att ske 1 februari 2020 och planeringen inför
övertagandet pågår.
Under 2018 erhölls nytt tillstånd för Siviks avfallsanläggning. Tillståndet planeras tas i bruk
under 2019 och förberedelsearbetet inför detta pågår. Kontrollprogrammen för bolagets
övriga avfallsanläggningar håller på att uppdateras.
Byggnationen av en ny återvinningscentral på Tyft fortlöper. Slutbesiktning av markarbetena
planeras att genomföras i början av juni. Därefter återstår bl a byggnation av
förrådsbyggnader.
Avfallsanläggningarna har under senare tid varit mycket utsatta för inbrott. Detta är ett stort
problem och bolaget arbetar för att göra det som går för att avhjälpa situationen.
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Resultat för perioden uppgår till -0,3 mnkr vilket är 1,2 mnkr bättre än budget. Den positiva
avvikelsen beror främst på lägre lönekostnader på grund av personalbrist. Prognosen visar på
nollresultat, liksom budget för helåret.
Perioden har verksamhetsmässigt varit utbildningsintensiv med anledning av
ledningssamarbetet med Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund och införandet av
gemensam RCB (Räddningschef i beredskap) samt ledningscentral. Trots detta har
verksamheten i stort genomfört planerad övriga aktiviteter. Fokus under perioden har varit
arbetet med nytt handlingsprogram enligt LSO (Lag om skydd mot olyckor,
kommungemensamt arbete med ny säkerhetsskyddslag, civilt försvar samt förberedelser för
skogsbrandssäsongen.
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4 Personal
4.1 Antal anställda
Utfall 19-04-30

Utfall 18-04-30

Utfall 18-12-31

1 435

1 489

1 447

- varav heltid tillsvidareanställda

861

847

848

- varav deltid tillsvidareanställda

432

462

434

- varav visstidsanställda

142

180

165

Antal anställda

Antalet anställda har minskat i jämförelse med 2018 medan antalet heltid tillsvidareanställda
har ökat. En bidragande orsak är heltidsresan som ger samtliga deltidsanställda möjlighet att
få heltid.
Antalet visstidsanställda har minskat till följd av personalanpassningar inom vård- och
omsorgsområdet.

5 Kommunens grunduppdrag
En kritisk kvalitetsfaktor är ett område som är av särskild betydelse för en verksamhets
kvalitet och service. Den kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande
uppdrag. Förhållningssätt och bemötande kan exempelvis vara en sådan faktor.
De kritiska kvalitetsfaktorerna är uppdelade i fyra perspektiv:
•
•
•
•

Målgruppsperspektiv
Verksamhetsperspektiv
Medarbetarperspektiv
Ekonomiskt perspektiv

De kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp genom kvalitetsindikatorer. En indikator är ett
mätvärde som visar om vi är på rätt väg eller inte.

Lysekils kommun, Uppföljningsrapport 2 KF 2019

13(24)

5.1 Kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer
5.1.1

Målgrupp
Kvalitetsfaktor

Miljö/ekologi i kommunen

Kvalitetsindikator

Utfall
2018

Miljöbilar av personbilar och lätta
lastbilar enl MFS, %

45,61

Hushållsavfall som samlats in för
materialåtervinning, inkl. biologisk
behandling, andel (%)

Utfall
2019

Trend

48

Ekologiska livsmedel i kommunens
verksamhet under hela året enligt
Ekomatcentrum, andel (%)

19,5

Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete

52

Nöjd Region-Index - Trygghet

43

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta
hushåll, andel (%)
Folkhälsa och integration

Elever i åk. 9 som är behöriga till
yrkesprogram, kommunala skolor, andel
(%)

82,8

Lämnat etableringsuppdraget och börjat
arbeta eller studera (status efter 90
dagar), andel (%)

42,86

Invånare 16-84 år med bra självskattat
hälsotillstånd kommun, andel (%)
Andelen som upplever gott i bemötande
telefon %.
Medborgarinflytande och verksamheter
som möter medborgarnas behov

79 %

Nöjd Medborgar-Index - Helheten

46

Nöjd Inflytande-Index - Helheten

32

Gott bemötande vid kontakt med
kommun, andel av maxpoäng (%)

79

Antal invånare.
Tillväxt och samhällsutveckling

71

Effektiv och god kommunal service
gentemot företag.

14 611

14 580

74

79

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt,
NKI

78,97

Ett starkt varumärke

Nöjd Region-Index - Rekommendation

57

Attraktiv plats att bo och leva på

Nöjd Region-Index - Helheten

54

De flesta nyckeltal rapporteras på årsbasis och avser således utfall för 2018.

Analys och slutsats
Trots att det saknas utfall på flertalet av indikatorerna är det förvaltningens uppfattning att
det skett en positiv utvecklingen inom målgruppsperspektivet. Det pågår och har genomförts
flera åtgärder som bedöms förbättra resultaten långsiktigt. Några av dessa redovisas nedan.
När det gäller medborgarinflytande pågår utformning av hur medborgardialoger kan
utformas.
Tillväxt och samhällsutveckling börjar ta fart i samband med det glädjande resultatet av
servicemätningen Löpande insikt som Sverige Kommuner och Landsting (SKL) genomför.
Detta förväntas påverka kommunens varumärke samt göra Lysekils kommun till en attraktiv
plats att bo och leva på positivt.
Sammanfattningsvis kan sägas att utvecklingsarbete pågår inom målgruppsperspektivet men
verksamheten når inte fullt acceptabelt eller tillfredsställande resultat, förutom när det gäller
miljöarbetet, tillväxt och samhällsutveckling.
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Miljö/ekologi
Kost- städ- och fastighetsenheten arbetar internt med att minska såväl kemikalieanvändning
som energiförbrukning. Utvecklingsområdet "Vi tar ansvar för miljön" har reviderats för att
bättre möta de utmaningar och möjligheter som ges inom området. Riktlinjer för
laddningsinfrastruktur har antagits vilket skapar förutsättningar för en utbyggnad av
laddningsinfrastruktur i kommunen och därmed understödja övergången till en fossilfri
fordonsflotta. Såväl "riktlinjer för miljöarbetet" som en "grön strategi" befinner sig i slutfas
och kommer. Det externa miljö och ekologiarbetet samordnas av avdelningen för hållbar
utveckling. En miljöstrategisk vakans innebär att insatserna för tillfället begränsade.
Folkhälsa och integration
Folkhälso- och integrationsarbetet hanteras av hållbar utveckling. Samverkan är av
avgörande betydelse och under perioden har ett råd för folkhälsa och socialhållbarhet startas.
I rådet ingår såväl förtroendevalda som förvaltningschefer från samtliga förvaltningar i syfte
att skapa bästa möjliga förutsättningar och en bred förvaltningsöverskridande samverkan.
Trygghetsfrågan är fortsatt viktigt och det strukturerade arbetet med Effektiv Samordning för
Trygghet (EST) fortlöper och ger ett gott besluts- och prioriteringsunderlag.
Medborgarinflytande och verksamheter som möter medborgarnas behov
Arbetet med att skapa ett Kontaktcenter fortlöper enligt plan. Den befintliga
entrén/receptionen kommer att göras om både fysiskt och till sin funktion. Syftet är att bättre
svara upp medborgarnas behov. Redan nu svarar personalen på fler frågor än tidigare och
detta innebär snabbare svar för medborgarna. Personal från det blivande Kontaktcentret har
under första kvartalet internt både informerat om verksamheten och börjat inhämta in
uppgifter om de vanligast förekommande frågorna och svaret på dessa från förvaltningarna.
Parallellt med detta bygger man upp IT-baserade verksamhetssystem som ska understödja
arbetet. En utställning som förklarar kontaktcenter håller på att produceras och kommer att
visas upp i medborgarrummet.
Förvaltningens förhoppning är att när Kontaktcenter invigs under hösten så kommer denna
förändring ge förbättrade resultat.
Tillväxt och samhällsutveckling
Antalet innevånare har under första kvartalet minskat något (31 personer). Flyttnettot
uppgick till noll men samtidigt var födelsenettot negativt. Även om flyttnettot var noll kan
man utläsa att andelen kvinnor ökat något, men i samma grad har antalet män i kommunen
minskat.
Företagens uppfattning av kommunens service och effektivitet är god. SKL har presenterat
sin servicemätning Insikt och Lysekils har förbättrat sitt resultat ytterligare och når nu ett
Nöjd-Kund-Index (NKI) på 79. Resultatet innebär att Lysekil är den 18 bästa kommunen i
riket.
Ett starkt varumärke
Lysekils kommun har de senaste åren stärkt sin kommunikation och information. Resultatet
är att Lysekils kommun är mer synliga i bland annat sociala medier än tidigare. Detta är
viktigt för att bygga ett starkt varumärke. Under första kvartalet har flera workshopar hållits
på temat omvärlds- och nulägesanalys som en del i budgetarbetet. Återkommande under
dessa workshopar är att vikten av en god och regelbunden kommunikation och information
betonats. Det finns all anledning att fortsätta och intensifiera arbetet.
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Attraktiv plats att bo och leva på
Planberedskapen stärks kontinuerligt och det arbetas med att utveckla attraktiva
bostadsområden med olika karaktär och på olika platser som exempel kan Tronebacken och
Spjösvik nämnas. En fortsatt god planberedskap är av stor vikt då Preem har planer på att
bygga ut sin verksamhet och får då ett stort behov av att rekrytera fler medarbetare. Goda
bostadsmöjligheter kan innebära en inflyttning till kommunen.
Under perioden har arbetet med att ta fram en destinationsstrategi slutförts och antagits
politiskt. Det är resultatet av ett mångårigt arbete som först påbörjades inom ramen för
Interregprojektet Business to Heritage och som sedan följts upp av insatser inom projektet
Urban Platsinnovation.
Destinationsstrategin syftar till att stödja Vision Lysekil 2030 och lägger fram en
övergripande, hållbar utvecklingsinriktning för Lysekils kommun som en attraktiv plats året
runt-, för hel- och delårsboende, potentiella invånare, tillresta besökare, näringsliv och
föreningsliv.
Destinationsstrategin skapar förutsättningar för platsvarumärkets utveckling, dvs. känslan
för och upplevelsen av platsen Lysekil. Målbilden är att Lysekil är ett maritimt centrum som
tar tillvara på havet som resurs i form av attraktioner, mötesplatser och upplevelser – året
runt.
5.1.2

Verksamhet
Utfall
2018

Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

Intern kontroll

Översyn och analys av nämndernas
genomförda intern kontroll. Nämnderna
har fastställt och genomfört IK i enlighet
med reglementet.

5

Andel som tar kontakt med kommunen
via telefon som får ett direkt svar på en
enkel fråga, (%)

52

Andel som får svar på e-post inom en
dag, (%)

69

Gott bemötande vid kontakt med
kommun, andel av maxpoäng (%)

79

Tillgänglig och kommunikativ
verksamhet

Utfall
2019

Trend

Analys och slutsats
Arbetet med den interna kontrollen pågår. Alla nämnder och även de kommunala bolagen
genomför intern kontroll. Redovisning och uppföljning av sker i slutet av året.
När det gäller tillgänglighet och att vara ha en kommunikativ verksamhet finns en del att
förbättra. Att få kontakt med kommunen via telefon och att få ett gott bemötande visar ett
något förbättrat resultat men svar på e-post ser vi en försämring. Satsningen på ett
kontaktcenter förväntas förbättra resultatet. Ytterligare fokus behöver läggas på vikten av
gott bemötande och att på ett bra sätt svara på e-post. Detta arbete har genom utveckling av
organisationskulturen. Även normer för respekt och moral behöver skärpas upp för att öka
kvaliteten.
5.1.3

Medarbetare
Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

Utfall
2018

Utfall
2019
28,4 %

Andel långtidsfriska.

26 %

Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarengagemang (HME) totalt
kommunen - Totalindex

74,22

God arbetsmiljö

Sjukfrånvaro

7,7 %
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Analys och slutsats
Andelen frisknärvaro, det vill säga månadsanställda som inte hade någon sjukfrånvaro, har
förbättrats något och ligger för aktuell period på 28,4 %.
Sjukfrånvaron ligger på i princip samma nivå som tidigare. Här finns dock stora variationer
mellan olika verksamheter och insatser för att minska sjukfrånvaron kommer att vara en
prioriterad fråga.
Kommunen måste satsa mer på att vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetsmiljöutbildning för
alla chefer och skyddsombud har genomförts och kommer att ges kontinuerligt för
nytillkommande. Satsningar sker vidare på utbildningar och seminarier för eventuella
blivande chefer och i höst startar ett utbildningsprogram för kommunens samtliga chefer. Att
vi har chefer som är väl rustade för sina uppdrag är en avgörande faktor för att vi ska vara en
attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö och engagerade medarbetare.
Verksamheterna har arbetat med åtgärder utifrån handlingsplaner som togs fram efter
medarbetarenkäten som genomfördes hösten 2017. Ny medarbetarenkät planeras till hösten
2019. Fokus på kvalitet och utveckling som syftar till att skapa förutsättningar för goda
arbetsplatser kommer att fortsätta.
5.1.4

Ekonomi
Kvalitetsfaktor

God ekonomisk hushållning

Kvalitetsindikator

Utfall
2018

Utfall
2019

Ekonomi i balans

2,2%

2,6%

Självfinansieringsgrad av investeringar

77%

73%

-7,1%

-2%

Långsiktig betalningsförmåga

Trend

Utfallskolumnen 2019 baseras på helårsprognos.

Analys och slutsats
De finansiella nyckeltalen mäts på helår och utfall i tabellen ovan bygger på gällande prognos
för 2019, eftersom det är svårt att få rättvisande resultat av måtten på fyra månader.
Det ekonomiska läget redovisas i andra avsnitt i rapporten och bedömningen av det
ekonomiska läget är att Lysekils kommun behöver betydligt bättre resultat för att nå en mer
långsiktig stabil ekonomi och upprätthålla en hög investeringsnivå.
Enligt regelverk kring god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv kommer
kommunen att klara två av tre uppsatta mål. Resultatmålet på 2 procent kommer inte att
uppnås då snittet blir 1,9 procent över en treårsperiod.

6 Utvecklingsmål
Ett utvecklingsmål är ett prioriterat område som verksamheten väljer att fokusera på under
en längre tid. Ambitionen med ett utvecklingsmål är att bibehålla, säkerställa och förbättra
kvaliteten i verksamheten. Utvecklingsmålen är av utvecklingskaraktär vilket innebär att
verksamheten arbetat för kort tid för att kunna redovisa prestationer och effekter i denna
uppföljningsrapport.
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6.1 Barn och unga är vår framtid
Utvecklingsmål
Alla barn och unga i Lysekil
kommun ska ges förutsättningar för
en bra hälsa och goda livsvillkor.

Indikator

Utfall År
2018

Utfall
2019

Trend

Andel nöjda samverkansparter
Gymnasieelever med examen inom 4 år,
hemkommun, andel (%)

67,61

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram,
kommunala skolor, andel (%)

82,8

Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst
grundskoleutbildning, andel (%)

11,4

Gymnasieelever med examen inom 4 år,
kommunala skolor, andel (%)
Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) av
bef.
Antal föreningssammankomster berättigade till
föreningsstöd, 7-20 år

70,18
4,39

3,49

6 815

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter
avslutad utredning eller insats, andel (%)

42

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år
efter avslutad utredning eller insats, andel (%)

71

Antal familjer som fått föräldrastöd under året (ej
biståndsbedömt).

28

Indikatorer som berör socialtjänst, skola och föreningssammankomster saknar ännu värden för 2019. De mäts inför
uppföljning 3 och årsrapport.

Analys och slutsats
Barn och unga är fortsatt en prioriterad målgrupp och avsikten är att ge alla barn och unga i
Lysekils kommun goda förutsättningar för en bra hälsa och goda livsvillkor. Samverkan och
förebyggande arbete är viktiga framgångsfaktorer.
Det finns tydliga resultat på skillnader avseende barn och ungas förutsättningar. Dels finns
skillnader mellan kön, vilket syns i skolresultaten, men även betydande socioekonomiska
skillnader.
Socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamhet (SSPF) bedriver ett framgångsrikt
utvecklingsarbete som lett till att Lysekils kommun blivit en god förebild i närområdet.
Utvecklingsarbetet avser samordnade insatser för unga med risk att hamna i kriminalitet.
I november 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att etablera en familjecentral.
Planering av familjecentralen pågår och inflyttning planeras ske vid årsskiftet 2019/2020.
Arbetet med att kartlägga befintliga föräldrastödsinsatser har slutförts och en plan för
fortsatt utvecklingsarbete har tagits fram. Under årets första kvartal har förstärkning skett i
socialtjänsten i syfte att utöka det förebyggande arbetet för mellanbarnen 7-12 år samt för
arbetsledning av familjebehandlarna och Förebyggandeenheten. Målet är att öka kvalitet och
kapacitet i kommunens förebyggande arbete och hemmaplansstöd.
En samverkande närsjukvårdsgrupp har enats om en handlingsplan för psykisk hälsa där
merparten av insatserna berör barn och unga. Insatser har påbörjats.
Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) har startat under april månad. Genom samverkan med
idéburna aktörer skapas en aktiv och meningsfull fritid.
Slutsatsen är att de framtagna strategierna för utvecklingsområdet kvarstår. Det innebär att
det övergripande finns ett fortsatt behov av att stärka samarbetet kring barn och unga
ytterligare. Under 2019 startade arbetet med att engagera barn och ungas inflytande.
Metoden är ett pilotprojekt som syftar till att få barn och ungdomar att ta egna initiativ och
driva aktiviteter som engagerar och berör unga.
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6.2 Vi utvecklas genom lärande
Utvecklingsmål
Lysekils kommun ska vara en
kreativ och kompetent organisation.

Indikator
Medarbetarengagemang (HME) totalt
kommunen - Totalindex

Utfall År
2018

Utfall
2019

Trend

74,22

Nöjd Medborgar-Index - Helheten

46

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)

69

Andel som tar kontakt med kommunen via
telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga,
(%)

52

Analys och slutsats
Det finns inga värden redovisade för perioden beroende på att dessa mäts en gång per år.
Bedömningen är ändå att verksamheten når en positiv utveckling och en acceptabel nivå.
Indikatorer till utvecklingsmålet behöver ses över om det eventuellt går att mäta oftare.
Avsikten är att Lysekils kommun ska bli en lärande organisation och att invånarna ska mötas
av kreativa, kompetenta och medskapande medarbetare. Detta kräver att både politiker och
tjänstepersoner utvecklar, lär om och lär nytt utifrån vad samhällsutvecklingen fordrar.
Cheferna är viktiga för att uppnå det som är avsikten med utvecklingsmålet. Med stöd från
Omställningsfonden har en omfattande chef- och ledarskapsutbildning tagits fram.
Utbildningen tar sitt ursprung i styrmodellen och har som syfte att utveckla chefernas
förståelse för hur man kan arbeta kvalitetsmedvetet med fokus på lärande, utveckling,
kreativitet och ständiga förbättringar. Utbildningen förväntas på sikt bidra till att nå målet.
Vidare fortgår arbetet med organisationsstrukturen i form av:
•
•
•
•

Samsyn kring strukturerna kring styrmodellen samt planerings- och
uppföljningsarbetet.
Kvalitetssäkring och uppdatering av styrdokument.
Utveckla former för kommunikation, dialog, reflektion och analys.
Utveckla en organisationskultur med inriktning på ständiga förbättringar.

Slutsatsen är att det kvarstår en hel del arbete för att medborgarnas nöjdhet med kommunen
ska öka. Att kommunen ska upplevas trovärdig fordras medarbetarnas delaktighet i
utveckling och organisationen. Medarbetarna är de som i huvudsak möter medborgarna. För
att invånarna och andra kommunen finns till för ska mötas av en effektiv, kreativ och
kompetent verksamhet behöver är det viktigt att utveckla möteskulturen. Service och gott
bemötande måste få större fokus.

6.3 Maritima Lysekil är en kraft att räkna med
Utvecklingsmål
Samverkansarenan Maritima
Lysekil ska skapa tillväxt.

Indikator
Maritima utvecklingsprojekt i kommunen

Utfall År
2018

Utfall
2019

9

10

Trend

Förvaltningens kvalitativa bedömning av
utvecklingsområdet (Maritima Lysekil)
Antal m2 tillgänglig verksamhetsmark i
vattennära läge (max 200 m från havet?)

0

Analys och slutsats
Antalet maritima utvecklingsprojekt fortsätter att öka.
En ny indikator som mäter den kvalitativa utvecklingen inom området är önskvärd och
förvaltningen undersöker om detta är möjligt att följa upp i Stratsys. Även om detta ännu inte
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går att följa upp med indikatorer är det förvaltningens uppfattning att området utvecklas
mycket positivt.
För att fastställa hur mycket vattennära verksamhetsmark som finns tillgänglig har
styrgruppen bett om hjälp från Kart-/Mätenheten för att med hjälp av GIS försöka fastställa
denna indikator, arbetet pågår men inget resultat kan redovisas ännu.
Inom utvecklingsområdet har det under våren föreslagits från politiken en ny inriktning för
utvecklingsområdet under 2020. Detta förslag innebär att Havets Hus får en viktig roll i att
kommunicera ut "Maritima Lysekil". Även från förvaltningens sida har det föreslagit en
förändring och det är att formuleringarna runt Kristineberg vässas och att ambitionsnivån
höjs till att "Kristineberg utvecklas till en nationell nod för hållbar blå utveckling".
Arbetet med Kristineberg fortlöper enligt plan och får nu nationell uppmärksamhet i form av
finansiering (bland annat 6 miljoner kr i stöd från Havs och Vattenmyndigheten) och besök
av forskare och politiker som bekräftar att satsningen är av stort intresse och värde.
Innovatum har signalerat att man vill ingå i partnerskapet som bildats och där Lysekils
kommun är en av de ingående parterna.

6.4 Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö
Utvecklingsmål
I Lysekils kommun ska både
bofasta och besökare erbjudas god
livskvalitet och högkvalitativa
upplevelser året runt.

Indikator

Utfall År
2018

Antal ackumulerade gästnätter per år

111 268

Gästhamnsstatistik

8 161

Husbilsstatistik

3 896

Utfall
2019

Trend

Förvaltningens kvalitativa bedömning av
utvecklingsområdet

Antalet bostäder i Lysekil ska
öka.

Nöjd Medborgar-Index - Helheten

46

Nöjd Region-Index - Rekommendation

57

Bostadsbyggande
Planberedskap (antagna och pågående
detaljplaner)

115
14

Analys och slutsats
Mätetalet för utvecklingsområdet "I Lysekils kommun ska bofasta och besökare erbjudas
god livskvalitet och högkvalitativa upplevelse året runt" kvarstår sedan 2018 utfall. Utifrån
2018 mätning minskade antalet gästnätter och beläggning i gästhamnar något medan antalet
husbilsgäster ökade.
Nästa steg i processen under 2019 är att skapa arbetsgrupper inom de olika fokusområdena
och ta fram handlingsplaner till genomförande. Ett arbete med att utveckla såväl gästhamnar
som möjligheter till husbilsuppställning startade under perioden och pågår.
Boende och besökare
Destinationsstrategi Lysekil 2030 är under perioden fastställd av kommunfullmäktige och
syftar till att stödja Vision Lysekil 2030.Strategin ska bidra till en hållbar
utvecklingsinriktning för Lysekils kommun som en attraktiv plats året runt både för hel- och
delårsboende, potentiella invånare, tillresta besökare, näringsliv och föreningsliv.
Destinationsstrategin ska också ge goda förutsättningar för platsvarumärkets utveckling, det
vill säga känslan för och upplevelsen av platsen Lysekil.
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Bostäder
Det finns ett stort behov av fler bostäder i Lysekils kommun. Preemraff står inför en stor
planerad utbyggnad med påföljande rekryteringsbehov. Under perioden har det varit fortsatt
fokus på att färdigställa detaljplaner för bostäder som är av stor vikt. Det finns en
planberedskap inom en femårsperiod på cirka 500 bostäder för att möta kommande behov.

6.5 Vi tar ansvar för miljön
Utvecklingsmål
Lysekils kommun ska konsumera
hållbart

Indikator
Berörda verksamheters interna mål är
anpassade till riktlinjerna.
Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl
MFS, %
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet
under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)

Lysekils kommun planerar för ett
hållbart samhälle

Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete

Utfall År
2018

Utfall
2019

Trend

0
45,61
19,5
52

Analys och slutsats
Under föregående år ökade andelen miljöbilar i kommunorganisationen och bedömningen är
att denna positiva utveckling fortsätter under 2019. Ambitionen är att öka andelen ekologiska
livsmedel, förra årets torra sommar påverkade andelen ekologiska livsmedel under 2018
negativt.
Inriktningen för utvecklingsområdet har reviderats för att bättre möta de utmaningar och
möjligheter som ges inom området och även om det ännu inte finns några riktlinjer för det
strukturerade miljöarbetet arbetar kost- städ- och fastighetsenheten internt med att minska
såväl kemikalieanvändning som energiförbrukning.
Riktlinjer för laddningsinfrastruktur har antagits vilket skapar förutsättningar för en
utbyggnad av laddningsinfrastruktur i kommunen som kan understödja övergången till en
fossilfri fordonsflotta. Såväl "riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete" som en "grön strategi"
befinner sig i slutfas och beräknas vara klara under året. Det externa miljö och ekologiarbetet
samordnas av avdelningen för hållbar utveckling. En miljöstrategisk vakans innebär dock att
insatserna för tillfället är begränsade.
Att Agenda 2030 nu trycks ut med kraft på såväl nationell som regional nivå är tydligt. Under
de workshopar som hållits under våren rörande omvärlds- och nulägesanalys med Lysekils
kommuns förtroendevalda har förvaltningen uppfattat att det även lokalt är tydligt att arbetet
med Agenda 2030 ses som prioriterat. Det har kommit ett politiskt förslag om att förstärka
kommunstyrelsens budget så att en miljö- och klimatstrateg kan rekryterats, förvaltningens
uppfattning är att detta är viktigt för arbetet med den ekologiska hållbarheten och arbetet
inom utvecklingsområdet.
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7 Investeringsuppföljning
Projekttyp

Projekt
9299 Inv budget Gata/park

Summa Gator &
trafik
8373 St Kornö, VAanslutningar

UTFALL 1904

UTFALL ACK
INKL 2018

BUDGET 19

PROGNOS 19

-1 917 256

-2 160 588

-7 700 000

-7 700 000

-1 917 256

-2 160 588

-7 700 000

-7 700 000

-350 000

-1 010 800

0

-350 000

0

0

-1 000 000

-1 000 000
-6 000 000

8626 Gullmarsskolan,
förstudie
8647 Hamnservice

-4 890 951

-11 905 513

-7 500 000

8648 Reservkraftverk

-58 740

-58 740

-800 000

-800 000

8724 Stadshuset, entré

-24 350

-95 270

-2 000 000

-2 000 000

-3 944 281

-3 944 281

-12 500 000

-12 150 000

-9 268 322

-17 014 604

-23 800 000

-22 300 000

0

0

-9 000 000

0

-600

-714 442

0

-9 500 000

9761 Torvemyr 2,
exploatering

0

-93 073

0

-250 000

9763 Grönskult,
exploatering

0

0

0

385 000

9765 Spjösvik, exploatering

0

0

0

-500 000

-69 000

-679 020

0

0

-69 600

-1 486 535

-9 000 000

-9 865 000

-7 622

-1 816 124

-4 000 000

-5 500 000

0

-2 432 489

-10 000 000

-7 000 000

-9 809 311

-19 972 762

-12 000 000

-11 000 000

0

-129 455

-3 500 000

-3 500 000

-9 816 933

-24 350 830

-29 500 000

-27 000 000

0

0

-1 000 000

-700 000

7045 Uppgradering
ekonomisystem

-204 270

-204 270

0

-204 270

7046 Visma Proceedo

-131 763

-131 763

0

-131 763

-1 500 000

-1 500 000

8819 Reinvesteringar
fastighet
Summa
Fastigheter
9700 Investeringsbudget
exploatering
9760 Tronebacken,
exploatering

9780 Utsiktsberget
exploatering
Summa
Exploatering
9318 Kajer diverse
9332 Fiskehamnskajen
9336 Gullmarskajen
9339 Västra kajen
Summa
Hamnar, kajer &
bryggor
7000 Inv.budget, ksförvaltning

7500 Inv.budget
utbildningsnämnden
7554 G-skolan 7-9,
gasanläggning

-471 657

-471 657

-500 000

-471 657

7600 Inv.budget,
socialnämnden

-108 000

-108 000

-1 000 000

-900 000

-92 339

-460 344

0

-92 339

-1 008 028

-1 376 034

-4 000 000

-4 000 028

-22 080 139

-46 388 591

-74 000 000

-70 865 028

7634 Planeringsverktyg,
socialnämnden
Summa
Inventarier
Summa TOTAL
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Kommentar
Utgifterna hittills i år uppgår till 22,1 mnkr. Budgeten är totalt på 74,0 mnkr, vilket enligt
prognosen kommer att hålla.
Gator & trafik
Till och med april månad har samtliga utgifter inom denna kategori lagts ned på lekplatser
och då huvudsakligen Lysekils stadspark. Investeringsbidrag som totalt beviljats med 2,1
mnkr har inte medräknats i utfallet utan avser endast bruttoutgifterna.
Fastigheter
Projektet med VA-ledningar till kursgården på Stora Kornö har färdigställts och utgiften
landade på 1,0 mnkr, vilket också är den budget som beviljats för projektet. Ombyggnaden av
hamnserviceanläggningen i Havsbadet har fram till april i år haft utgifter på 11,9 mnkr. Totalt
beräknad utgift efter färdigställandet nu i vår är 13,1 mnkr. Budgeten för hela projektet
fördelat över 2017, 2018 och 2019 är totalt 12,1 mnkr. Totalt sett beräknas årets budgetram
för fastighetsinvesteringarna att hålla. Reinvesteringar fastighet består i en mängd mindre
och större projekt som syftar till att upprätthålla fastigheternas värde och standard. Utfallet
är hittills 4 mnkr men alla planerade arbeten är inte påbörjade ännu så vi räknar med att
hamna på ett utfall på drygt 12 mnkr.
Exploatering
Se eget avsnitt.
Hamnar, kajer & bryggor
Arbetet med att renovera Gullmarskajen har hittills i år medfört utgifter på 9,8 mnkr och
totalt inklusive tidigare 20,0 mnkr. Entreprenaden är avslutad och nu pågår arbetet med
slutredovisning och reglering av kostnader för projektering, kostnader som skall faktureras
hamnen samt kostnad för projektledartid. Totalt beräknad utgift efter färdigställandet nu i
vår är 20 mnkr. Detta ger en positiv avvikelse med ca 1,5 mnkr.
Inventarier
På ekonomienheten pågår projekt med uppgradering och utbyte av delar av
ekonomisystemen. På Gullmarsskolan har det reinvesterats i gasanläggning i kemisalar i Ahuset och inom socialförvaltningen har man haft utgifter för diverse tekniska hjälpmedel
samt planeringsverktyg.

8 Exploateringsuppföljning
Projekttyp

UTFALL 1904

UTFALL ACK
INKL 2018

BUDGET 19

PROGNOS 19

0

0

-9 000 000

0

-600

-714 442

0

-9 500 000

9761 Torvemyr 2,
exploatering

0

-93 073

0

-250 000

9763 Grönskult, exploatering

0

0

0

385 000

9765 Spjösvik, exploatering

0

0

0

-500 000

-69 000

-679 020

0

0

-69 600

-1 486 535

-9 000 000

-9 865 000

Projekt
9700 Investeringsbudget
exploatering
9760 Tronebacken,
exploatering

9780 Utsiktsberget
exploatering
Summa
Exploatering
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Kommentar
Det har varit mycket lite aktivitet under perioden. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer
dock att skriva fram ärende om utökad ram för 2019 med anledning av förestående
aktiviteter på ett flertal platser. Om ackumulerade utgifter i projektet Utsiktsberget ska
kostnadsföras eller ej avgörs under sommaren.

9 Analys och slutsats
Uppföljning av kommunens grunduppdrag och utvecklingsmål ska ske enligt kommunens
styrmodell. Grunduppdraget redovisas med hjälp av kvalitetsfaktorer med tillhörande
indikatorer inom fyra olika perspektiv. För indikatorerna redovisas 2018 års siffror. För utfall
2019 finns inte alltid mätetal, då många av indikatorerna mäts vid årsskiftet. Inom
skolområdet kommer flera mätetal i samband med uppföljningsrapport 3 per augusti.
När det gäller utvecklingsområden görs en analys och slutsats per område samt redovisning
av mätetal om det finns en ny mätning för 2019.
Utfallet per april är 15,4 mnkr och prognos på helår är 24,2 mnkr. Det är tre nämnder med
underskott, då främst socialnämnden. Den positiva prognosen beror på centrala poster och
realisationsvinster som inte är budgeterade.
För att nå prognos krävs att socialnämndens åtgärdspaket genomförs, prognosen är -12,6
mnkr och enheterna har egna handlingsplaner motsvarande 12,2 mnkr som måste
genomföras annars kommer underskottet bli i storleksordningen 25 mnkr.
Det finns några områden som kräver fortsatt fokus:
•
•
•
•

Effektiviseringar i hela kommunförvaltningen
Kompetensförsörjning
Tydligare styrning och ledning
Budget i balans

Effektiviseringar i hela kommunförvaltningen är nödvändig för att på både kort och
lång sikt förbättra kommunens ekonomiska ställning. Att komma i balans är avgörande för
hur kommunen ska klara åren som kommer när skatteintäkterna inte kommer att ha samma
utveckling som hittills. Att arbeta med ständiga förbättringar är avgörande.
Kompetensförsörjning är en annan viktig faktor för att rekrytera kompetent personal
som kan skapa bra verksamhet för dem vi är till för. Det finns en stor personalomsättning
inom vissa grupper och det gäller för kommunen att inte bara rekrytera in personal utan även
behålla de som är anställda. Att kommunen upplevs som en bra arbetsgivare är avgörande.
Tydligare styrning och ledning är ett strategiskt område som måste utvecklas.
Förståelsen för kommunens styrmodell och implementeringen måste fortsätta, med
förankring i hela organisationen.
Budget i balans är avgörande för hur väl kommunen kommer att klara innevarande år och
kanske framför allt kommande år. I prognosen är åtgärder inarbetade och det är av största
vikt att dessa åtgärder genomförs under året. Anpassningar måste också göras för att möta de
minskade statsbidragen från Migrationsverket och Skolverket.
De kommungemensamma posterna har i prognosen en stor positivt överskott som väger upp
nämndernas underskott. Det är av viktigt att nämnderna kommer i balans.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-05-29

17 (41)

§ 86
Begäran från socialnämnden om ökning av nämndens ekonomiska
utrymme 2019
Dnr:

LKS 2019-182

Socialnämnden beslutade 2019-04-24, § 45, att inte gå vidare med den av
förvaltningschefen presenterade åtgärdsplanen motsvarande 12,5 mnkr för att nå en
budget i balans 2019. Istället beslutade nämnden att hos kommunfullmäktige begära en
utökad ekonomisk ram med 11,1 mnkr motsvarande den ökning av placeringar av barn
och unga samt LSS som tillkommit efter att budgeten fastställts.
Socialnämndens beslut att inte gå vidare med den framlagda handlingsplanen utan att
istället hos kommunfullmäktige begära en utökad ekonomisk ram för 2019 innebär ett
avsteg från kommunens ekonomistyrningsprinciper. Om nämnden inte kan acceptera
den handlingsplan för budget i balans som redovisats ska nämnden ge ett uppdrag till
förvaltningschefen att ta fram alternativa åtgärder.
I 2019 års budget för Lysekils kommun finns inga medel avsatta som kommunfullmäktige kan anvisa för en utökad ram för socialnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-17
Socialnämndens beslut 2019-04-24, § 45, med bilagor
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP): Avslag på förvaltningens förlag. Ändringsyrkande att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka socialnämndens ekonomiska
utrymme för 2019 motsvarande nämndens prognostiserade underskott med 12,6
miljoner. Socialnämnden förväntas med detta uppvisa ett minde överskott
räkenskapsåret 2019. Utgiften finansieras genom ianspråktagande av prognostiserat
överskott för 2019 (Enligt KL 11 kap 15 § om utgiftsbeslut under budgetåret ska beslutet
också innefatta en anvisning om hur utgiften ska finansieras).
Yngve Berlin (K), Ulf Hanstål (M) och Daniel Arvidsson (SD): Bifall till Ronald
Rombrants förslag.
Ajournering
Mötet ajourneras under tiden 11.40-11.55.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. ändringsförlag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förlaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka socialnämndens ekonomiska
utrymme för 2019 motsvarande nämndens prognostiserade underskott med 12,6
miljoner. Socialnämnden förväntas med detta uppvisa ett minde överskott
räkenskapsåret 2019. Utgiften finansieras genom ianspråktagande av prognostiserat
överskott för 2019 (Enligt KL 11 kap 15 § om utgiftsbeslut under budgetåret ska beslutet
också innefatta en anvisning om hur utgiften ska finansieras).

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-05-29

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

18 (41)

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-05-17

LKS 2019-000182

Kommunstyrelseförvaltningen
Leif Schöndell, 0523-61 31 01
leif.schondell@lysekil.se

Begäran från socialnämnden om ökning av nämndens
ekonomiska utrymme 2019
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2019-04-24, § 45, att inte gå vidare med den av
förvaltningschefen presenterade åtgärdsplanen motsvarande 12,5 mnkr för att nå
en budget i balans 2019. Istället beslutade nämnden att hos kommunfullmäktige
begära en utökad ekonomisk ram med 11,1 mnkr motsvarande den ökning av
placeringar av barn och unga samt LSS som tillkommit efter att budgeten
fastställts.
Socialnämndens beslut att inte gå vidare med den framlagda handlingsplanen utan
att istället hos kommunfullmäktige begära en utökad ekonomisk ram för 2019
innebär ett avsteg från kommunens ekonomistyrningsprinciper. Om nämnden inte
kan acceptera den handlingsplan för budget i balans som redovisats ska nämnden
ge ett uppdrag till förvaltningschefen att ta fram alternativa åtgärder.
I 2019 års budget för Lysekils kommun finns inga medel avsatta som
kommunfullmäktige kan anvisa för en utökad ram för socialnämnden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana socialnämnden att
fortsätta arbetet med åtgärder för att nå en budget i balans vid 2019 års slut.
Ärendet
Med anledning av den av socialförvaltningen vid sammanträdet 2019-04-24
presenterade åtgärdsplanen för en ekonomi i balans 2019 beslutade socialnämnden
enligt följande:
”Socialnämnden har tagit del av socialförvaltningens förslag av åtgärdsplan på 12,5
mnkr. Socialnämnden är inte beredd att ställa sig bakom den åtgärdsplan utifrån de
konsekvenser som den innebär. Socialnämnden begär att kommunfullmäktige ökar
socialnämndens ekonomiska utrymme för 2019 med 11,1 mnkr som motsvarar den
ökning av placeringar inom enheten för barn och unga samt inom LSS som
tillkommit efter det att socialnämndens budget fastställts.
Socialnämnden väljer att inte gå vidare med åtgärdsplanen.”
Förvaltningens synpunkter
Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ansvarar socialnämnden för att
verksamheten bedrivs inom den givna budgetramen. I dessa sägs bland annat
följande:
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Tjänsteskrivelse
Dnr

LKS 2019-000182

”För nämnder/styrelser gäller att verksamheten ska bedrivas inom befintliga ramar
och enligt gällande lagstiftning även om det medför att de i budgeten angivna
målen och inriktningarna inte helt kan uppnås. Nämnd får således inte överskrida
sin ekonomiska ram avseende drift och/eller investering.”
”Nämnd/styrelse ansvarar för att hantera samtliga avvikelser avseende drift- och
investeringsverksamhet på lämpligt sätt. Vid negativa avvikelser ska
förvaltningschef lämna förslag på åtgärder för att nå ekonomisk balans. Förslag på
åtgärder ska upprättas och delges nämnd/styrelse senast 30 dagar efter att
avvikelsen blivit känd. Åtgärdsförslagen ska vara utformade så att nämnden senast
till utgången av innevarande budgetår når överensstämmelse med det ekonomiska
målet.”
Socialnämndens beslut att inte gå vidare med den av förvaltningschefen framlagda
handlingsplanen utan att istället hos kommunfullmäktige begära en utökad
ekonomisk ram för 2019 innebär således ett avsteg från de av kommunfullmäktige
beslutade ekonomistyrningsprinciperna. Kommunstyrelseförvaltningen kan se
problematiken i att genomföra ett omställningsarbete som fullt ut kan kompensera
den ökning av antalet placeringar av barn och unga samt inom LSS som uppstod
under hösten 2018. Men förvaltningen kan konstatera att Lysekils kommun i
förhållande till sin storlek har många ärenden avseende placeringar och att dessa
dessutom ökat i antal. Socialnämnden måste därför utveckla metoder och arbetssätt
för att vända denna negativa trend.
Om socialnämnden inte kan acceptera den handlingsplan för budget i balans som
redovisats ska nämnden ge ett uppdrag till förvaltningschefen att ta fram
alternativa åtgärder. Vidare är det av största vikt att socialnämnden fokuserar på
att genomföra de redan beslutade åtgärderna för att nå budgetbalans.
Avslutningsvis får kommunstyrelseförvaltningen konstatera att det i 2019 års
budget inte finns några medel avsatta som kommunfullmäktige kan anvisa för en
utökad ram för socialnämnden.

Leif Schöndell
Kommundirektör
Bilaga
Socialnämndens beslut 2019-04-24, § 45
Konsekvensbeskrivning
Ekonomisk åtgärdsplan 2019
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen
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§ 45
Åtgärdsplan 2019
SON 2019-000109
Sammanfattning
Socialförvaltningen presenterade vid socialnämndens sammanträde 2019-03-26,
§ 34 ekonomisk uppföljning U1 med prognos för helår för nämndens verksamhet.
Rapporten visar på ett underskott med 12,5 mnkr för 2019. En åtgärdsplan har tagits
fram med konsekvensbeskrivningar på föreslagna åtgärder för en ekonomisk
handlingsplan 2019.
Beslutsunderlag
Åtgärdsplan
Förslag till beslut på sammanträdet
Ricard Söderberg (S): Socialnämnden har tagit del av socialförvaltningens förslag av
åtgärdsplan på 12,5 mnkr. Socialnämnden är inte beredd att ställa sig bakom den
åtgärdsplan utifrån de konsekvenser som den innebär.
Socialnämnden begär därför att kommunfullmäktige ökar socialnämndens ekonomiska
utrymme för 2019 med 11,1 mnkr som motsvarar den ökning av placeringar inom
enheten för barn och unga samt inom LSS som tillkommit efter det att socialnämndens
budget fastställts.
Socialnämnden väljer att inte gå vidare med åtgärdsplanen.
Nämnden ajournerar sig för överläggningar i ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden har tagit del av socialförvaltningens förslag av åtgärdsplan på 12,5 mnkr.
Socialnämnden är inte beredd att ställa sig bakom den åtgärdsplan utifrån de
konsekvenser som den innebär.
Socialnämnden begär att kommunfullmäktige ökar socialnämndens ekonomiska
utrymme för 2019 med 11,1 mnkr som motsvarar den ökning av placeringar inom
enheten för barn och unga samt inom LSS som tillkommit efter det att socialnämndens
budget fastställts.
Socialnämnden väljer att inte gå vidare med åtgärdsplanen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen
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Konsekvensbeskrivning avseende föreslagna åtgärder ekonomisk
handlingsplan socialförvaltningen 2019
Heltidsresan/ omställningsarbete 5 mnkr
Förslaget innebär att sakta av arbetet med heltidsresan och intensifiera det huvudsakliga arbetet
2020 istället. Planering har påbörjats inom LSS/socialpsykiatri under våren 2019. Vissa aktiviteter kan
fortsätta i begränsad skala. Konsekvensen när arbetet med heltidsresan saktas av blir att
medarbetarna får möjlighet att utöka sina tjänstgöringsgrader i långsammare takt.
Ett fortsatt arbete enligt plan utan extra ekonomiska resurser kan komma att ge en ökad obalans i
budget.

Avveckla Dagvården inom vård och omsorg 232 tkr.
Idag finns demensverksamhet på Lysekilshemmet för personer med demenssjukdom samt en social
dagverksamhet som ambulerar mellan Brastad och Skaftö. Dagverksamheten är en förebyggande
verksamhet som är en avlastning för anhöriga som vårdar sina närstående i hemmet. Konsekvensen
blir att de anhöriga kan behöva mer avlastning på växelvård eller behöva mer avlösning i hemmet
alternativt få mer hemtjänst.
När det gäller den somatiska dagverksamheten är det en verksamhet som bryter isolering och bidrar
till bättre psykisk hälsa. Den psykiska ohälsan ökar i hela vårt samhälle vilket gör att den är viktig.
Konsekvensen här kan bli ett ökat behov av hemtjänst eller särskilt boende. Ökad isolering och sämre
hälsotillstånd hos kommuninnevånarna.
För personal innebär en avveckling att personal får omplaceras till annat arbete i kommunen.

Avveckla anhörigsamordnare 76 tkr.
Idag finns en 50% tjänst som anhörigsamordnare i kommunen. Funktionen samordnar, besöker och
startar upp anhöriggrupper i hela kommunens verksamheter, gör hembesök hos personer som
behöver stöd i sin roll som anhörigvårdare och samarbetar med närliggande kommuner i att anordna
anhöriggrupper för mindre målgrupper (f.n. anhöriggrupper för anhöriga till missbrukare) samt
anordnar temadagar i kommunen.
Konsekvensen av att avveckla detta kommer att bli mycket negativt för våra anhörigvårdare. För dem
är detta ett mycket viktigt stöd i vardagen och det skulle innebära större otrygghet hos dessa samt
ett ökat behov av andra insatser från kommunen. Antalet orosanmälningar som börjat öka för
målgruppen kan komma att öka ytterligare.
För personal innebär en avveckling att personal får omplaceras till annat arbete i kommunen.
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Chefslön av ej öppnade av bemanningsenhet 469 tkr.
Konsekvenserna av detta är att bemanningsenheten inte kan startas som planerat. Vi får ingen
möjlighet att växla in och ut personal i takt med att arbetsuppgifterna förändras och vi kommer att
ha fortsatt mycket timavlönade i kommunens verksamhet.
Rekryteringsbehovet som är stort och svårt blir fortsatt besvärligt utan bemanningsenhet.
Arbetet med heltider försvåras om bemanningsenhet inte finns.

Anpassning personalkostnader LSS 1,5 mnkr.
Minskning av personalresurser som ligger över personalbudget, främst inom boendestöd och
gruppboende LSS.
Det blir en minskad bemanning som medför att arbetet behöver planeras på ett annat sätt och
arbetsuppgifter får struktureras och prioriteras. Det medför kvalitetssänkning för brukarna i
förhållande till i dag. Möjlighet till valfrihet i när insatser skall utföras kommer att påverkas.
Sociala aktiviteter riskerar att minska. Stor restriktivitet med ledsagning till sjukhus.
Samordning mellan personal på de olika enheterna under dygnets alla timmar för att minska behov
av vikarier. Pröva att förlägga insatser på alternativa tider för att sprida arbetet under dagen.
Det blir en förändring i arbetsmiljöhänseende för personal.
För personal kommer annan schemaläggning och förändring av arbetstider att göras.
Ensamarbete för personal – större risk för hot och våldssituationer.
Ökning av antalet Lex Sarah rapporter/Lex Maria rapporter till följd av mindre personal – kan också
ge högre belastning för sjuksköterskorna då baspersonal kommer att ha mindre möjligheter att
utföra uppgifter på delegation.
Sjukskrivningar kan öka till följd av lägre bemanning och större ansvar för baspersonalen.
Rätt till heltid – mindre möjlighet att genomföra.
Personalflykt – svårt att rekrytera personal (attraktiv arbetsgivare), konkurrens med
grannkommunerna om personalen.
Negativ publicitet
För personal innebär en avveckling att personal får omplaceras till annat arbete i kommunen.

Avveckla kärntruppen 73 tkr
Vi får ingen möjlighet att växla in och ut personal i takt med att arbetsuppgifterna förändras och vi
kommer att ha fortsatt mycket timavlönade i kommunens verksamhet.
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Kärntruppen ger Kompassen möjlighet att ha en ”dragspelseffekt” i sitt platsantal genom att de till
stor del löser sitt skiftande personalbehov genom kärntruppen. Rekryteringsbehovet som idag är
stort och ansträngt blir fortsatt svårt utan kärntruppen.
För personal innebär en avveckling att personal får omplaceras till annat arbete i kommunen.

Ta bort budgetrådgivning och konsumentvägledning 77 tkr
Kommuninnevånarna får söka det stödet på annat håll i samhället. Det finns kommuner som hänvisar
till konsumentverket.
Undersöka om samarbete kan göras med andra kommuner vad gäller budgetrådgivning. Kan bli lika
dyrt eller dyrare att ha den tjänsten tillsammans eftersom det är mycket liten omfattning.

Avveckling delfinansiering lönebidragsanställningar övriga vuxna 388 tkr
Detta avser ekonomiskt stöd vid anställningar på AME som IFO ger som del av lön till personer som
arbetar på AME. Dessa personer är oftast sökande av försörjningsstöd.
Om det avvecklas kommer personerna tillbaka till IFo och söker försörjningsstöd. Färre personer att
kunna komma ut i arbete och därmed finna möjligheter till eget arbete och egen försörjning.

Avveckling av extern öppenvård vuxna 79 tkr
Rimlig åtgärd. Kan tas bort.

Avveckling av förebyggandeenheten familjens hus 700 tkr.
Detta innebär avveckling av både familjens hus och fältassistenterna i Lysekil. Det är en verksamhet
som byggts upp under många år och som börjar ge frukt på många olika sätt.
En avveckling av detta skulle medföra stora försämringar för såväl barn, unga som vuxna. Det skulle
också medföra stora kostnadsökningar för kommunen.
Vi håller just nu på att planera för en ny familjecentral som KF beslutat om och som vi skulle behöva
avbryta. Verksamheten är ett samarbete med primärvården vilket innebär att det avtalet skulle
brytas. Familjens hus och fältassistenterna stödjer också många personer med annat ursprung som
bor i Lysekil. Fältassistenterna är oerhört viktiga för att stabilisera ungdomssituationen i Lysekil.
För personal innebär en avveckling att personal får omplaceras till annat arbete i kommunen.

Minska antalet säboplatser 2 849 tkr
Innebär en minskning med ca 30 boendeplatser vilket minskar möjligheterna till att verkställa beslut
om boende. Minskar markant möjligheterna till hemtagning av färdigbehandlade på sjukhus.
Dygnskostnaden för vård på sjukhus är 7800 kronor per dygn och plats vilket innebär 55. 000 kronor
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per vecka. Det minskar också möjligheterna till att styra om ”ytterfallen” från hemtjänst till särskilt
boende.
Vi har haft en 95% beläggning på kommunens platser i särskilt boende under 2018 vilket innebär att
möjligheterna att klara detta utan stora alternativkostnader och starkt försämrade villkor är
minimala. Just nu är alla platser belagda vilket gör att det kommer att bli svårt att kunna verkställa en
avveckling med så många platser under året.
För personal innebär en avveckling att personal får omplaceras till annat arbete i kommunen.

Vakanshållning familjebehandlare 150 tkr
Innebär minskning av familjebehandlare med 25 % vilket minskar möjligheterna att arbeta med
öppna hemmaplanslösningar.
IFO arbetar nu med att ha korta behandlingstillfällen och korta placeringar inom boende för att så
fort som möjligt slussa hem barn och unga med hjälp av familjestödjande insatser. Detta kommer
inte att kunna genomföras om vi inte har tillräckligt med personal.
Ökade alternativkostnader för externa insatser.

Köpstopp av bemanningssjuksköterskor 800 tkr
Effekten av att inte ersätta vakanta sjukskötersketurer blir att de sjuksköterskor som är i tjänst måste
prioritera om sina redan planerade patientinsatser.
Vakant kollegas planerade patientbesök måste tas om hand, alltså det blir fler patientbesök till färre
sjuksköterskor.
Vissa besök måste då planeras om, flyttas fram till en annan dag på grund av andra mer brådskande
patientbesök.
Patienter får då vänta fler dagar på att få sina hälso- och sjukvårdande behandlingar utförda,
omprioriteringarna kommer att innebära att den som har störst behov av vård får
sjuksköterskebesök och det blir fler akuta insatser och färre planerade besök. Möjligheten att arbeta
strategiskt och riskförebyggande med hög patientsäkerhet som följd avtar, vilket kan bidraga till
längre vårdtider, högre kostnaden för vården och att den enskildes lidande kan komma att öka.
Att inte ersätta vakanta turer kvällar helger och nätter med vikarier får till följd att ordinarie
sjuksköterskor beordras att gå in och täcka.
Dessa arbetspass är idag redan hårt slimmade och kan inte bemannas med färre sjuksköterskor.
När så verksamheten saknar vikarie måste ordinarie sjuksköterskor beordras in att täcka för sjuk eller
ledig kollega.
Med en så kraftig förändring som sparförslaget innebär är risken stor att verksamheten inte kan
upprätthålla en god och säker vård.
Vårdgivaren är skyldig att organisera verksamheten så att personalen ges de förutsättningar som
krävs för att kunna ge en säker vård. (2010: 659 patientsäkerhetslagen)
För personal kommer annan schemaläggning och förändring av arbetstider att göras.
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Rekryteringssvårigheter och sjukskrivningar kan bli en följd.

Riskbedömning skall göras inför de förslag till förändringar som också blir föremål för förhandling.
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§ 87
Budget 2020 och plan 2021 – 2022
Dnr:

LKS 2019-103

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till Budget 2020 och plan
2021 - 2022. Förslaget är framtaget utifrån kommunens styrmodell och ekonomistyrningsprinciperna och riktlinjer för god ekonomisk hushållning som ingår i denna.
Resultatmålet för perioden 2020 - 2022 sätts till ett snitt om 2 procent, soliditeten ska
utveckla positivt och investeringarna inom skattefinansierad verksamhet ska till 100
procent finansieras med egna medel över treårsperioden.
I förslaget lämnas skattesatsen oförändrad 22:46 kr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-22
Budget 2020 och plan 2021 – 2022
Kommunisternas förslag till budget
Protokoll från centralsamverkan och MBL förhandlingar med Kommunal
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan-Olof Johansson (S): Ändringsförslag från socialdemokraterna, miljöpartiet,
centerpartiet och liberalerna, att i underlaget föreslås effektiviseringar i 2020 års
budget på grund av lägre skatteintäkter på 1 200 tkr och högre pensionskostnader på
2 300 tkr. Sammanlagt innebär det ett minskat ekonomiskt utrymme på 3 500 tkr.
Förslaget innebär att socialnämndens budgetram minskas med 1 400 tkr,
utbildningsnämnden med 1 600 tkr, kommunstyrelsen med 300 tkr och
samhällsbyggnadsnämnden med 200 tkr.
Vi bedömer att åtgärder som kompenserar för det minskade utrymmet behöver göras
men att genomföra detta redan till 2020 får stora konsekvenser för verksamheterna
och behöver därför ingå i det uppdrag som vi föreslår om strukturella åtgärder för att
möte framtiden.
Vi yrkar därför på att föreslagen effektivisering inte genomförs under 2020 vilket
finansieras genom att budgeterat överskott på 14 929 tkr sänks med 3,5 mkr till
11 429 tkr.
Ronald Rombrant (LP): Bifall till att skattesatsen lämnas oförändrad.
Ändringsförslag, att kommunstyrelsen antar Lysekilspartiets och moderaternas
budgetförslag:
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har varnat för att skatteintäkterna inte
kommer att räcka till för att möta de stigande kostnaderna i kommunerna.
I ekonomirapporten från maj 2019 skriver SKL i förordet:
”Vi kan nu konstatera att det finns många tecknen på att kommuner går hårdare tider
till mötes. Den ekonomiska tillväxten väntas bromsa in i år och skatteunderlagets
utveckling blir betydligt svagare än de senaste åren. Att anpassa verksamheterna till en
ökande befolkning med resurser som ökar betydligt långsammare är en svår ekvation
att lösa. Nästan samtliga ekonomichefer anger i en enkät att det kommer krävas
effektiviseringar nästa år för att motverka försämringar av ekonomi och verksamhet”
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Lysekils kommun utgör inget undantag, vi ser nu detta väldigt tydligt i förslaget till
budget för 2020 med plan för 2020-2022 som förvaltningen har lämnat. Se tabell 10.2
på sida 24 i förslaget för kommunstyrelseförvaltningen. Här framgår att kraven på
effektiviseringar uppgår till närmare 25 miljoner fram till 2022 (23,9 mkr för att vara
exakt). Ju tidigare vi påbörjar arbeta med effektiviseringarna, desto mindre kännbara
blir de. En del kommuner startar redan 2019 för att på så sätt sprida ut effekterna över
flera år. Detta minskar risken för att behöva vidta skattehöjningar eller tvingas
genomföra drastiska besparingsåtgärder.
Vi vill undvika detta scenario genom att arbeta utifrån en plan som omfattar hela
planperioden, där åtgärder sätts in i så tidigt som möjligt för att så att säga avlasta
planperiodens senare del. Varje krona som sparas år 1 ger effekt även år 2 och 3 i
planperioden. En nämnd – rent hypotetiskt – som under 2020 genomför sitt
effektiveringsprogram behöver inte spara något åren 2021-2022.
Lysekilspartiets och moderaternas förslag går ut på att kommunen ska minska
kostnaderna med 8 miljoner per år. Kommunens bruttokostnader uppgår till drygt
1100 miljoner. Detta motsvarar att kostnaderna ska minska med 0,7 % per år.
När detta är genomfört kommer kommunen vid slutet av planperioden att vara i en helt
annan situation än om vi skjuter effektiviseringskraven framför oss, som nu föreslås av
kommunstyrelseförvaltningen. Vi vill i det längsta undvika en situation där vi inför år
2022 står inför stora effektiviseringskrav, vilka endast skulle kunna lösas med stora
skattehöjningar eller drastiska nedskärningar i verksamheten.
Huvuddragen i vårt budgetförslag framgår av följande punkter:
1. Socialnämndens (SON) budgetram för 2019 utökas med nämndens
prognostiserade underskott för 2019 med 12,6 mkr. Höjningen är permanent.
Utökningen finansieras med ianspråktagande av kommunens budgeterade
överskott respektive prognostiserade överskott för 2019. Dessa 12,6 mkr medför
därmed en höjning av ramen för 2020 med motsvarande belopp.
2. Att skjuta alla besparingar till 2021 och 2022 gör att vi oundvikligen kommer att
stå inför en skattehöjning under planperioden. Detta innebär att besparingsbehovet på 23,9 mkr bör fördelas på planperiodens alla år. Jämt fördelat och
avrundat uppåt blir detta 8 mkr/år.
3. Vi är eniga med förvaltningens förslag om kompensation till SON och
utbildningsnämnden (UBN) för volymförändringar. Liksom tillskottet till
kommunstyrelsen (KS) för de ökade kostnaderna i Räddningstjänstförbundet
Mitt Bohuslän. Vi anser också att en miljö- och klimatstrateg ska anställas. Till
skillnad från vad förvaltningen föreslår menar vi att denna tjänst ska finansieras
inom ramen för kommunstyrelseförvaltningens budget.
4. För att ytterligare stärka budgeten föreslår vi en aktieutdelning med 4 miljoner
per år från Lysekils Stadshus AB, som uttas under planperiodens tre år.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2019-05-29

21 (41)

Lysekilspartiets och moderaternas förslag på resultatbudget 2020-2022, preliminära
beräkningar:
Resultatbudget, preliminära beräkningar
(mkr)

Bokslut Budget Prognos Budget
2020
2018 2019 2019 U2

Verksamhetens nettokostnader
Avskrivningar
Treårsplan
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Extra bidrag
Finansiella intäkter
Aktieutdelning 2020-2022
Finansiella kostnader
Resultat

-857
-29

-887
-28

-878
-29

-885
874
13
23

-915
912
8
7

-907
917
8
8

-5
20

-3
9

-2
24

-909
-29
(8)
-938
938
5
8
4
-2
15

Plan
2021

Plan
2022

-936
-29
8
-957
959
0
8
4
-2
12

-962
-29
8
-983
982
0
7
4
-2
8

Lysekilspartiets och moderaternas förslag på nämndsbudget 2020, preliminära
beräkningar
Ram per nämnd 2020

Nettokostnadsramar mkr
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljönämnden

LP/Ms förslag till nämndsramar 2020
Budget
Progn
2019 U2 2019
-382,6 -395,2
-357,6 -358,5
-81,2
-81,2
-44,7
-45,6
-2,1
-2,1

Budget
2019
-383,0
-358,0
-81,0
-44,7
-2,1

Volym
mm
-1,5
-0,6
-0,6

Eff
1,5
1,4
0,3
0,4

Korr Son Tre- LP/Ms ram
årsplan
2020
-12,6
3,3
-392,3
3,1
-354,2
0,6
-80,8
1,0
-43,3
-2,1

Särskilda uppdrag till nämnderna
•

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda lämplig plats för byggande
av ett ytterligare särskilt boende efter Fiskebäck.

•

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram en översikt över alla
interna mellanhavanden (kost, städ, fordon, internhyror, IT mm). Uppgifter
som behövs för att framöver kunna genomföra effektiviseringar ska medtas.
Avrapporteras till kommunstyrelsen tidigt våren 2020.

•

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att lista alla verksamheter som inte är
lagstadgade. Alla uppgifter som behövs för att framöver kunna genomföra
effektiviseringar ska medtas. Avrapporteras till kommunstyrelsen tidigt våren
2020.

Särskilda uppdrag till företagen (ska infogas i ägardirektiv som ska gälla
fr o m 2020)
•

LysekilsBostäder AB ges i uppdrag att komma med förslag vad vi kan göra för
att minska boendesegrationen i kommunen. Detta med fokus på Badhusberget.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-05-29

22 (41)

Yngve Berlin (K): Kommunisternas förslag innebär att i stort sett hela det beräknade
överskottet används till prioriterad kommunal verksamhet. Hela förstärkningen läggs
på skola, vård och omsorg.
1) Oförändrad skattesats
2) Utökad ram Socialnämnden, från 386,709 till 396 709= 10 mkr
3) Utökad ram Utbildningsnämnden, från 356 606 till 360 606 = 4 mkr
Utöver dessa yrkanden föreslår (K) att: statens utlovade habiliteringspengar 2020
används till att återinföra ”flitpengar” i Lysekils kommun.
- Att kommunen aktivt med skrivelser och uppvaktning tydliggör för regering
och riksdag att deras ständiga övervältrande av ofinansierade verksamheter på
kommunerna måste upphöra.
- Att LSS, värdig äldrevård och omsorg i större grad måste vara ett nationellt
ansvar och garanteras medborgarna i hela landet och finansieras av staten
- Att kostnaderna för integration och flykting mottagande måste finansieras av
staten fullt ut.
Ricard Söderberg (S) och Emma Nohrén (MP): Bifall till Jan-Olof Johanssons förslag.
Ulf Hanstål (M): Bifall till Ronald Rombrants förslag.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag mot Ronald Rombrants m.fl. förslag
mot Yngve Berlins förslag.
Proposition på Ronald Rombrants m.fl. förslag att skattesatsen lämnas oförändrad.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag mot Ronald
Rombrants m.fl. förslag mot Yngve Berlins förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Jan-Olof Johansson m.fl. förslag.
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. förslag att skattesatsen
lämnas oförändrad och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förlaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till Budget 2020 och
plan för 2021 – 2022 enligt socialdemokraternas, miljöpartiets, centerpartiets och
liberalernas förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att skattesatsen lämnas oförändrad på
22,46 kronor.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-05-22

LKS 2019-000103

Ekonomiavdelningen
Eva-Marie Magnusson, 0523-61 32 45
eva-marie.magnusson@lysekil.se

Budget 2020 och plan 2021 - 2022
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till Budget 2020 och
plan 2021 - 2022. Förslaget är framtaget utifrån kommunens styrmodell och
ekonomistyrningsprinciperna och riktlinjer för god ekonomisk hushållning som
ingår i denna. Resultatmålet för perioden 2020 - 2022 sätts till ett snitt om 2
procent, soliditeten ska utveckla positivt och investeringarna inom
skattefinansierad verksamhet ska till 100 procent finansieras med egna medel över
treårsperioden.
I förslaget lämnas skattesatsen oförändrad 22:46 kr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till Budget 2020
och plan för 2021 – 2022.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att skattesatsen lämnas oförändrad
på 22,46 kronor.
Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget för 2020 och
plan för 2021 - 2022. Förslaget är framarbetat i en process under året med flera
dialogmöten med politiker från kommunstyrelse och nämnder samt
tjänstepersoner från kommunledningsgruppen och kommunstyrelseförvaltningen.
Förslaget är framtaget utifrån kommunens styrmodell och innehåller således
avsnitt om kommunens vision och värdegrund, förslag till kritiska kvalitetsfaktorer
som beskriver kommunens grunduppdrag, utvecklingsområden med inriktningar
och mål samt uppdrag. Kommunens ekonomistyrningsprinciper och riktlinjer för
god ekonomisk hushållning, som båda är en del av styrmodellen, ligger också till
grund för budgetförslaget. Delar i förslaget, bland annat uppdrag och resultatmål,
är framtagna i samråd med den styrande minoriteten.
Förvaltningens synpunkter
Budgeten bygger på ett antal finansiella mål:
•

•
•

Resultatmålet för perioden 2020 - 2022 sätts till ett snitt om 2 procent av
kommunens skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunala
fastighetsavgifter.
Stärka kommunens långsiktiga ekonomiska ställning så att kommunen kan
uppnå en soliditet inklusive pensionsskulden som utvecklas positivt.
Investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska med 100 % finansieras
med egna medel i snitt över en treårsperiod.

I förslaget lämnas skattesatsen oförändrad 22:46 kronor.
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Förslag lämnas också på ränta på internlån, investeringsramar, borgensavgift och
borgensramar samt internränta avseende anläggningstillgångar.
De ekonomiska förutsättningarna bygger på ett antagande om
befolkningsutveckling enligt en prognos som beställts från SCB.
Resursfördelningsmodellen mot utbildningsnämnden bygger på antalet invånare
och befolkningens struktur. Beträffande äldreomsorgen inom socialnämnden sker
resursfördelningen utifrån antal äldre i olika ålderskategorier. Båda nämnderna får
en viss ramhöjning utifrån prognosticerade volymökningar.
I förslaget finns vidare en budgetförstärkning till individ och familjeomsorgen inom
socialnämnden på 4 mnkr för att till viss del kompensera för ett ökat antal
placeringar av barn och unga. Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har
aviserat ökade personalkostnader och får ett tillskott på 0,6 mnkr. För att förstärka
arbetet med Agenda 2030 avsätts resurser för en miljö- och klimatstrateg inom
kommunstyrelsen, 0,5 mnkr.
Ökade kostnader för pensioner och en försämrad skatteprognos innebär att
nämnderna behöver göra effektiviseringar på tillsammans 3,5 mnkr, vilket är
mindre än en halv procent som fördelas efter nettobudget per nämnd exklusive
avdelningen för individ- och familjeomsorg.
Investeringsbudgeten fördelas enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper där
utrymmet för reinvesteringar utgörs av avskrivningar och resultatmålet är
utrymmer för nyinvesteringar.
Budgetförslaget omfattar även en särredovisad exploateringsbudget för fem år.
Mot bakgrund av den finansiella ställning som kommunen har med en låg soliditet
är det nödvändigt att under en lång tid åstadkomma positiva resultat så att
kommunen idag inte förbrukar resurser för kommande generationer.
Förvaltningen vill också nu peka på kommande utmaningar för att nå positiva
resultat och samtidigt bibehålla och utveckla kvaliteten i verksamheten. För att
klara av den ekvationen blir det nödvändigt att arbeta med
kostnadseffektiviseringar och ständiga förbättringar. De senare åren i planperioden
kommer att kräva effektiviseringar för att nå resultatmålen.

Leif Schöndell
kommunchef

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilaga
Budget 2020 och plan 2021 – 2022
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och kommunstyrelsen

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se |
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1 Vision och värdegrund
1.1 Vision 2030
Kommunfullmäktige tog den 19 oktober 2017 beslut om kommunens vision. Visionen ska
vara ledstjärna i planeringen och utvecklingen av verksamheten.
Vision Lysekil 2030
”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och
framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.”
Lysekil – det hållbara samhället
Vi ställer om till ett hållbart samhälle där det lokala och förnyelsebara är vårt förstahandsval
– vi vågar satsa på vågorna, vinden, solen och jorden som ger oss energi och tillgångar. Vi
värnar det unika i vår natur och står upp för kulturen – vi vågar uppskatta dess värden och
möjligheter.
Lysekil – det attraktiva samhället året runt
Lysekil är en attraktiv plats som erbjuder livskvalitet. Vi tar till vara på vårt unika läge med
havet ständigt närvarande. Vi har balans i tillvaron men bejakar samtidigt kontraster – vi
väger in kustsamhällets årsrytm, olika miljöer och möjligheter.
Lysekil – kreativitet och framtidstro
Vi känner stolthet över vår kommun, vår historia och tror på framtiden – vi gör vågen för
människors och företags kreativa initiativ. Vi är en kommun med växtkraft, såväl i
stadskärnan som i de mindre samhällena och ute på landsbygden.
Lysekil – den självklara mötesplatsen
Vi är öppna för nya intryck och nya människor. Tillit och tolerans är honnörsord – vi vågar se
varandra, mötas och utvecklas. Lysekil är känt för sitt goda värdskap, spännande aktiviteter
och evenemang som lockar besökare året runt.
Lysekil – ledande inom maritima näringar
Vi satsar på det som finns i, vid och på havet – vågor inspirerar oss. Ledande aktörer inom
forskning, utveckling, utbildning och företagande.

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

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

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

En kommuns frivilliga uppgifter är:
•
•
•
•
•

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

Verksamhetsperspektivet

Miljö/ekologi i kommunen

Tillgänglig och kommunikativ verksamhet

Folkhälsa och integration

Intern kontroll

Medborgarinflytande och verksamheter som möter
medborgarnas behov
Tillväxt och samhällsutveckling
Ett starkt varumärke
Attraktiv plats att bo och leva på
Medarbetarperspektivet

Ekonomiperspektivet

Attraktiv arbetsgivare

God ekonomisk hushållning

God arbetsmiljö

3 Utvecklingsområden, inriktningar och
utvecklingsmål
Utvecklingsområden pekar ut de områden som bedöms vara viktiga och avgörande för att
kommunen ska utvecklas i en positiv riktning. Utvecklingsområden identifieras och
formuleras utifrån genomförda omvärlds- och nulägesanalyser.
Utifrån ett utvecklingsområde som identifierats formuleras ett eller flera utvecklingsmål som
utgör grunden för verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete. Förvaltningen tar fram
strategier och åtgärder till varje utvecklingsmål.
Varje utvecklingsmål har en eller flera indikatorer som visar hur utvecklingen går.

3.1 Barn och unga är vår framtid
Definition och motivering
Genom att investera i barn och ungas uppväxt lägger vi grunden till deras och Lysekils
framtid. För det kommunala grunduppdraget finns lagstiftning som styr verksamheter inom
såväl skola som socialtjänst. Den absoluta merparten av all verksamhet sker därför inom
förvaltningarnas verksamhetsansvar. När särskilda utmaningar uppstår är de ofta komplexa.
De berör olika förvaltningar och myndigheter, inom och utom kommunen. Det handlar ofta
om familjesituation, fritid och sociala relationer. Samverkan är därför centralt för att
optimera barn och ungas villkor. Framgång i utvecklingsområdet leder till bättre
levnadsvillkor, ökad folkhälsa och minskade kommunala kostnader.
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Inriktning
Vi ska arbeta med att främja, förebygga och vid behov stötta och hjälpa målgruppen. Vårt
arbete ska ske med gemensamt fokus och i samarbete mellan berörda verksamheter. Vi ska
utgå från barn, ungas och familjers behov och förutsättningar. Valda arbetssätt och metoder
ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Grunden för barns utveckling startar genom att aktivt erbjuda stöd till föräldrar. Genom aktiv
samverkan mellan skola och omsorg ska en helhetssyn genomsyra vårt arbete för en god
fysisk och psykisk hälsa. En meningsfull fritid är centralt för att utveckla ett tryggt och socialt
hållbart samhälle. Därför läggs ett särskilt fokus att ta vara på barns och ungas tankar,
initiativ och kreativitet
Utvecklingsmål:
3.1.1 Alla barn och unga i Lysekil kommun ska ges förutsättningar för en bra
hälsa och goda livsvillkor.

3.2 Vi utvecklas genom lärande
Definition och motivering
Grunden för Lysekils kommuns utveckling är en lärande organisation. När man lär sker
utveckling av både individ, organisation och samhälle. För att möta framtidens krav och
utmaningar krävs radikalt nytänkande och ökad innovationsförmåga. Alla måste aktivt delta
för att nya idéer ska utvecklas. Invånarna i kommunen ska mötas av en effektiv, kreativ och
kompetent organisation som kan och vågar. Lärande, innovation och nytänkande behöver nå
en ökad status i Lysekils kommun.
Inriktning
Vi behöver visa trovärdighet över tid i att vara en lärande organisation och medvetet utveckla
vår organisationskultur i önskvärd riktning. Såväl politiker som tjänstepersoner ska visa att
utveckling och lärande har hög prioritet. All personal ska vara delaktig vid utvecklingen av
den interna organisationen, vilket också är centralt i arbetet med kommunens styrmodell.
Tydlighet i verksamhetens mål och uppdrag är betydelsefullt, det är också viktigt med
kontinuerlig information och kommunikation.
En organisationskultur med inriktning mot ständiga förbättringar och ett tillåtande klimat
där modet att våga prova nya idéer ska utvecklas. Nyckeln till framgång är att våga prova nya
arbetssätt även om det går fel, misslyckande måste tillåtas. Även olika former av innovativ
samverkan över gränserna ger ökade möjligheter inför framtiden.
Utvecklingsmål:
3.2.1 Lysekils kommun ska vara en kreativ och kompetent organisation.

3.3 Maritima Lysekil är en kraft att räkna med
Definition och motivering
Lysekils kommuns geografiska läge tillsammans med befintlig maritim forskning och
företagande gör ”Maritima Lysekil” till ett naturligt utvecklingsområde med stor potential.
Det finns en god tillväxtmöjlighet inom området som också kan vara en katalysator i att
attrahera fler högskoleutbildade att bosätta sig i Lysekils kommun.
Kommunens egna verksamheter: Havets Hus, Lysekils Hamn, Campus Väst tillsammans
med externa aktörer som: Sven Lovén-centret (Göteborgs universitet), Klubban (Uppsala
universitet), SLU:s havsfiskelaboratorium, Testsite Skagerrak, SeaTwirl utgör basen i ett
brett och redan befintligt kluster.
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Arbete pågår med att skapa en unik forsknings- och innovationsmiljö med målsättning att bli
nationell nod för hållbar blå tillväxt – Kristineberg Marine Research and Innovation Centre.
Fem starka forskningsaktörer, Göteborgs universitet, Chalmers, KTH, RISE och IVL Svenska
Miljöinstitutet samverkar i projektet med Lysekils kommun och Innovatum.
Vi är unika i våra möjligheter inom detta område och ”Maritima Lysekil” kan bli hela
kommunens profilbärare.
Inriktning
Vi vill utveckla och fördjupa det maritima samarbetet mellan universitet, institut, företag och
kommun så att Kristineberg utvecklas till en nationell nod för hållbar blå utveckling.
Vi vill förbättra infrastrukturen och skapa goda förutsättningar för människor med koppling
till maritima näringar att bosätta sig i Lysekils kommun.
Vi vill marknadsföra maritim turism om mat samt utveckla de maritima inslagen på Campus
Väst.
Vi vill knyta samman det lokala näringslivet med utvecklingen på Kristineberg i syfte att
skapa utvecklingsmöjligheter för både befintliga och nya företag.
Vi ser att Havets Hus med sina många besökare och sitt uppdrag att visa och lära om livet i
västerhavet spelar en viktig roll i att kommunicera ut "maritima Lysekil".
Utvecklingsmål:
3.3.1 Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt.

3.4 Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö
Definition och motivering
I Lysekils kommun ska man känna sig välkommen och mötas av engagemang och entusiasm.
Vi har en attraktiv livsmiljö med ett rikt kultur- och fritidsliv. Vi har havet, naturen, luften
och tystnaden som saknas i en storstad.
Våra unika tillgångar gör att människor vill stanna kvar, flytta hit eller återvända. Lysekils
kommun har bra förskola, skola och gymnasium som är attraktivt för barnfamiljer. I 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. Vi
vill utveckla små och stora upplevelser året runt för människor i alla åldrar och med olika
intressen.
Vi vill bevara och värna om kommunens naturområden. Vi vill bevara kommunens
mötesplatser lokaler och parker. Vi vill utveckla stadskärnan och skapa bostäder i Lysekils
tätort samt attraktiva bostäder med närhet till natur och hav. Vi vill skapa möjligheter till
bostadsbyggande genom att våga, tänka nytt och pröva nya arbetssätt.
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Utvecklingsmål:
3.4.1 I Lysekils kommun ska både bofasta och besökare erbjudas god
livskvalitet och högkvalitativa upplevelser året runt.
Utvecklingsmål:
3.4.2 Antalet bostäder i Lysekil ska öka.

3.5 Vi tar ansvar för miljön
Definition och motivering
Vår unika natur är av avgörande betydelse för livskvaliteten och att vi är en attraktiv
kommun. Det övergripande målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de
stora miljöproblemen är lösta. 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 miljö- och hälsoproblem lokalt eller globalt.
Inriktning
FN antog 2015 Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling som omfattar alla tre
dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
Sverige har som ambition att vara ledande i genomförandet av de globala målen vilket
förutsätter ett engagemang från alla samhällssektorer och Lysekils kommun vill ta sin del i
det arbetet.
I Sverige utgår arbetet med den miljömässiga delen av hållbar utveckling från
Generationsmålet och de 16 nationella miljökvalitetsmålen. För Västra Götaland finns
kompletterande regionala miljömål samt klimatstrategin ”Klimat 2030 Västra Götaland
ställer om”.
Genom ett aktivt och strukturerat miljöarbete som är väl spritt i organisationen bidrar
Lysekils kommun till att de globala, nationella och regionala målen nås. Vi är drivande i
miljöarbetet och involverar invånare, näringsliv och andra organisationer i arbetet som ska
leda till ett gott liv för alla som bor och verkar i Lysekils kommun idag och i framtiden.
Vi fokuserar på fyra utmaningar i miljöarbetet:
•Hållbara perspektiv – kunskap och delaktighet ger grund för hållbara val vid konsumtion av
varor och tjänster.
•Hållbar samhällsplanering – vi bygger ett hållbart samhälle och skapar förutsättningar för
en hälsosam livsmiljö.
•Fossilbränslefritt och energieffektivt Lysekil – vi minimerar utsläppen av växthusgaser och
optimerar resursanvändningen.
•Hållbar natur – vi värnar våra naturmiljöer och den biologiska mångfalden.
Utvecklingsmål:
3.5.1 Lysekils kommun ska konsumera hållbart
Utvecklingsmål:
3.5.2 Lysekils kommun planerar för ett hållbart samhälle
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4 Ständiga förbättringar
Den grundläggande tanken med kommunens styrmodell är att arbeta för allas bästa. Avsikten
är att göra det yttersta för att underlätta och förbättra människors vardag och erbjuda service
och tjänster utifrån skiftande behov.
Arbetet i de olika verksamheterna ska utföras på ett professionellt sätt och det ska
genomsyras av medskapande och ansvarstagande. Det ska göras kontinuerliga uppföljningar
och analyser av kvaliteten ur olika aspekter. Organisationskulturen och arbetssätten kan
alltid utvecklas och förändras så att resultaten förbättras. Vid behov ska förbättringar vidtas.
Det handlar om att tänka ständiga förbättringar. Det innebär att lära av misstag och
framgångar, både de egna och andras. Det handlar också om att arbeta långsiktigt och
hållbart. Förbättringsarbetet ska bidra till att verksamheterna utvecklas och förbättras.
Resurserna ska används på ett optimalt sätt. Alla som arbetar och verkar inom kommunens
verksamheter har ansvar för den kvalitet som uppstår. Oavsett var i organisationen arbetet
pågår eller vilket uppdrag som utförs ska alla medarbetare medverka i förbättringsarbetet.
Den samlade professionella kunskapen är en viktig tillgång. Medarbetares goda idéer och
insatser ska uppmuntras och belönas.
Ständiga förbättringar innebär att ringa in, synliggöra och lyfta fram de förbättringsområden
som existerar och som går att påverka, både i stort och i smått. Viktigt är att utveckla ett
systematiskt kvalitetsarbete.
Ett systematiskt förbättringsarbete är centralt för verksamhetsutvecklingen. Arbetet med
ständiga förbättringar kommer att avgöra kommunens förmåga att möta framtidens ökande
krav.

5 Uppdrag
Implementera Agenda 2030 i kommunens verksamheter
FN har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030 - som omfattar såväl den
ekologiska som de ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbarhet. Sverige har som
ambition att vara ledande i genomförandet av de globala målen vilket förutsätter
engagemang från samtliga samhällssektorer. I Lysekils kommun har under 2019 en
nulägesanalys av hållbarhetsarbetet utifrån de globala målen påbörjats liksom insatser för att
höja kunskapen om dem i verksamheten. Detta arbete ska intensifieras under 2020 och för
att förstärka arbetet med det ekologiska perspektivet tillförs kommunstyrelsen 0,5 mnkr för
en tjänst som miljö- och klimatstrateg.
Avsätt resurser till heltidsresan
Samtliga nämnder ska avsätta erforderliga resurser för att kunna erbjuda heltidstjänster till
dem som omfattas av avtalet om s.k. heltidsresan med fackförbundet Kommunal.
Digitalisera i kommunens verksamheter
I samverkan med Sotenäs och Munkedals kommuner har en digital agenda antagits vilken
anger en inriktning för att genom digitalisering utveckla och effektivisera den kommunala
verksamheten och därigenom också stöd och service till medborgarna. Arbetet med att
förbättra och förenkla processer genom digitalisering och införande av e-tjänster ska
prioriteras i samtliga verksamheter.
Etablera en kulturskola
Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att utvidga musikskolan till en
kulturskola. Statsbidraget till denna verksamhet har återinförts. Det som krävs är ytterligare
en eller flera grenar förutom musik och dans som finns idag, det kan till exempel vara drama
eller konst.
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Utred förutsättningarna för en ungdoms- och vuxencentral – ”Ungvux”
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med övriga berörda nämnder och externa
samverkansaktörer utreda förutsättningarna för att etablera en ungdoms- och vuxencentral i
Lysekils kommun. Syftet är att genom samlade resurser erbjuda tillgängliga och tidiga
insatser vid psykisk ohälsa och/eller missbruk för såväl unga som vuxna. Goda förebilder
finns i flera andra kommuner.
Vänd trenden för placeringar av barn och unga
Socialnämnden får i uppdrag att utveckla metoder och arbetssätt för att minska antalet
placeringar av barn och unga. Lysekils kommun har i förhållande till sin storlek många
ärenden och därmed relativt sett höga kostnader avseende placeringar av barn och ungdomar
i familjehem eller HVB-hem. Antalet placeringar ökade kraftigt under 2018 och denna trend
måste vändas.
Strukturella åtgärder för att möta framtiden
Lysekils kommun står inför stora utmaningar. Demografiska förändringar som medför ökade
behov liksom ökade krav på de välfärdstjänster som kommunen levererar ska hanteras med
en ekonomi som inte utvecklas i samma omfattning. Ett arbete med att ta fram åtgärder för
strukturella förändringar av kommunens verksamheter som leder till att vi använder våra
gemensamma resurser på ett klokt sätt behöver därför genomföras. Kommunstyrelsen får i
uppdrag att ta fram förslag på sådana åtgärder som ska innefatta även de helägda bolagen
samt behov av framtida investeringar. Arbetet ska ta sikte på åtgärder såväl i närtid som i ett
långsiktigt perspektiv – Lysekil 2050.

6 Förutsättningar och omvärldsanalys
6.1 Sammanfattning förutsättningar och omvärld
Att orientera sig när förändringar hela tiden sker ställer stora krav på både politiker och
tjänstepersoner. Både politiker och tjänstepersoner behöver skaffa sig en gemensam bild av
nuläget och de närmaste åren. Som ett led i att förbättra förberedelsearbetet i
budgetprocessen deltar Lysekils kommun i ett utvecklingsprojekt som leds av Sveriges
kommuner och landsting (SKL). Projektet kommer att resultera i en handbok som syftar till
att ge stöd för de kommuner som vill utveckla förplaneringen i budgetprocessen.
Lysekils kommun är inte isolerad från omvärlden utan i högsta grad en del av omvärlden.
Drivkrafter i omvärlden som globalisering, ny teknik, klimat- och värderingsförändringar
samt demografi påverkar och ändrar kontinuerligt förutsättningarna för människor och
samhällen över hela världen.
För att kunna förstå och förhålla sig till hur dessa krafter har betydelse för Lysekils kommuns
framtid har politiker och chefer genomfört omvärldsanalys. Detta gjordes genom dialog kring
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) material ”Vägval för framtiden 3 – utmaningar för
det kommunala uppdraget mot år 2030” och filmen 13 trender som påverkar Sverige.
Dialogen berörde följande 13 trender:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme
Stigande förväntningar på välfärden
Hårdare konkurrens om kompetens
Ökad polarisering
Ökad bostadsbrist
Ökat fokus på landsbygden
Förändrat medielandskap
Minskad tillit
Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik
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10.
11.
12.
13.

Ökat kommunalt fokus på integration
Ökad osäkerhet i världen
Fler geopolitiska konflikter
Från kunskaps- till nätverkssamhälle

Syftet med dialogmötena var att avsätta tid för att reflektera över vilka utmaningar Lysekils
kommun står inför mot bakgrund av hur trenderna i omvärlden ser ut.
I analysen och dialog gjordes också prioriteringar på vad som var de viktigaste utmaningarna.
De ökade förväntningarna på välfärden och den hårdare konkurrensen om kompetens
markerade cheferna som den trend som med stor sannolikhet kommer att ha stor påverkan
för Lysekils kommun. Tätt följt av ökad polarisering, förändrat medielandskap och ökade
möjligheter att effektivisera med ny teknik. Övriga trender hamnade lite lägre i
värderingsdiagrammet, men alla trender ansågs ha stor betydelse för kommunen.
Politikerna gjorde prioriteringarna med hjälp av färgmarkeringar, där de valde ut de
viktigaste utmaningarna. Sex färgmarkeringar per person fördelades mellan de trender som
dialoggrupperna hade jobbat med. Politikerna prioriterade följande områden:

Lysekils kommun har som utvecklingsmål att vara en lärande, kreativ och kompetent
organisation. Lärande kan ske på flera sätt, genom dialog ges möjlighet till reflektion och
analys som skapar förutsättning för ökad kunskap, samsyn och nya perspektiv på
organisationens utmaningar.
Det handlar om att välja perspektiv. Omvärlden, trender och drivkrafter som kommunen
bara delvis kan påverka men som man behöver känna till, förhålla sig till och kanske ha
strategier för att möta. Det kan vara svårt att välja. Allt är inte lika viktigt och allt kan heller
inte påverkas. Omvärldsanalysen har som avsikt att minimera kommunens utmaningar.
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6.2 SCB antaganden för befolkningsprognosen
Fruktsamhet
Fruktsamheten under prognosperioden antas följa utvecklingen i riket enligt SCB:s
riksprognos med en nivå som ligger 2 procent högre än riket, vilken är den genomsnittliga
nivån för kommunen jämfört med riket under åren 2013-2018.
Dödlighet
Män 20-64 år: 1,12
Kvinnor 20-64 år: 1,14
Män 65-90 år: 1,04
Kvinnor 65-90 år: 0,95
Standardiserade dödstal för kommunen jämfört med riket under åren 2009-2018.
En faktor över 1 innebär en högre dödlighet och en faktor under 1 innebär en lägre dödlighet
än riksgenomsnittet. För personer under 20 år eller över 90 år beräknas inga regionala
nivåer.
Dödligheten under prognosperioden antas följa utvecklingen i riket enligt SCB:s riksprognos,
men justeras regionalt för kommunen för män respektive kvinnor i åldern 20-64 år
respektive 65-90 år enligt ovan.
Inrikes utflyttning och utvandring
Utflyttningen under prognosperioden baseras på de observerade inrikes och utrikes
utflyttningsriskerna per ålder och kön för kommunen under åren 2013-2018.
Befolkningsutveckling och prognos 2009 - 2039
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Befolkningsförändring

Födelsenetto
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Flyttnetto

Demografisk utveckling
Andelen pojkar ökar något med 41 individer, medan antalet flickor minskar med 38
individer, vilket innebär att antalet barn 0-19 är i stort sett oförändrat under
prognosperioden.

Den arbetsföra delen av befolkningen minskar under prognosperioden med 302 män och 270
kvinnor, det vill säga en minskning på 572 personer i arbetsför ålder.
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Andelen män i åldern 68-100 ökar med 297 personer och antalet kvinnor ökar med 294, en
ökning med 591 personer under prognosperioden.

Utveckling demografisk försörjningskvot
Antal kommuninvånare i arbetsför ålder minskar samtidigt som antalet personer i åldern 68
år och uppåt ökar, medan antalet barn och ungdomar i åldern 0-19 år är i stort sett
oförändrat. Detta innebär att den demografiska försörjningskvoten kommer att öka under
prognosperioden.
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6.3 Behovet av bostäder
I Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar framgår av 1§ att "varje
kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med
planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda
bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen
förbereds och genomförs".
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje
mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer
upprättas och antas av kommunfullmäktige. Lag (2013:866).
För att främja bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet ska riktlinjerna användas
som underlag för kommunernas arbete med planläggning. Bostadsbyggande och utveckling
av bostadsbeståndet fördes in i plan- och bygglagen (2010:900) år 2014 som ett allmänt
intresse som kommunerna ska främja.
Kommunstyrelseförvaltningen har påbörjat arbetet med att revidera Lysekils kommuns
befintliga riktlinjer och i samband med detta låtit genomföra en enkät. Den samlade
bedömningen utifrån de svar kommunen fått från fastighetsägare till flerbostadshus,
fastighetsmäklare, Lysekils Bostäder, kommunens planavdelning och ansvariga
tjänstepersoner inom socialtjänsten, är att det inte råder någon generell och akut
bostadsbrist i kommunen.
Det finns dock ett behov av fler bostäder och framförallt ett behov av fler villatomter i
Lysekils tätort. Det är av vikt att nya bostäder/bostadsområden planeras så att segregation
motverkas, en bebyggelse med blandade upplåtelseformer och en mix av bostäder och
verksamheter kan vara en möjlig lösning. Fler bostäder i flerfamiljsbostäder kan göra att
"flyttkedjor" möjliggörs.
Det finns ett antal pågående detaljplaner i Lysekils kommun som avser både flerbostadshus
och villatomter, sammanlagt kan dessa generera cirka 500 bostäder inom fem år. Bland dessa
kan nämnas: Norra Hamnstranden, Sjukhuset, Hotell Lysekil, Norra Skalhamn, Norra
Tronebacken, Lysekilshemmet samt Utsiktsberget.

6.4 Sysselsättning
År 2018 var arbetslösheten i Sverige den lägsta på 10 år, sju procent. Arbetslösheten
fortsätter att sjunka under 2019 och den minskar snabbast bland män. En förklaring är att en
större andel utrikes födda män nu får jobb. Trots den starka arbetsmarknaden har personer
med funktionshinder svårt att få jobb.
Det kommer att fortsätta att råda arbetskraftsbrist i Sverige, och Arbetsförmedlingen
beräknar att det behövs cirka en halv miljon fler sysselsatta för att säkra välfärden till år
2030. Detta kan enligt Arbetsförmedlingen ske genom tre åtgärder:
•
•
•

Högre sysselsättningsgrad inom den befintliga befolkningen
Nettoinvandring
Ökad produktivitetstillväxt

Det kommer att vara fortsatt stor brist på utbildad arbetskraft särskilt inom områdena
teknik, vård och pedagogik.
Eftersom svensk ekonomi nu har gått in i en avmattningsfas väntas sysselsättningen öka
långsammare och arbetslösheten förväntas stiga något de närmaste åren efter att under 2019
nå sin botten.
Den nationella trenden avspeglas även i arbetsmarknad och sysselsättningsläget i Västra
Götaland och i Lysekils kommun.

Lysekils kommun, Budget 2020 plan 2021-2022

17(33)

Arbetsmarknad och sysselsättning
Konjunkturen är fortsatt förhållandevis stark och även om den spås avta något under
kommande år så anger arbetsmarknadsprognoserna att det kommer vara en fortsatt stark
arbetsmarknad 2019, för att därefter mattas av något de kommande åren. Det är en hög
efterfrågan på arbetskraft på bred front och bristen på arbetskraft med efterfrågad
kompetens bromsar jobbtillväxten.
Arbetslösheten har fortsatt minska generellt för många grupper. För att få en ökad
sysselsättning ses utrikes födda som en viktig del för arbetskraftsförsörjningen. Det kommer
dock att ställa krav på att arbetsmarknaden öppnas upp och att fler ges möjlighet att starta
nya företag. Integrationen måste fungera bättre, förberedelserna för och matchningen på
arbetsmarknaden är en stor utmaning.
Den totala arbetslösheten i Lysekils kommun, per december 2018, var 6,1 procent och
ungdomsarbetslösheten var 6,4 procent. I jämförelse med föregående år har den totala
arbetslösheten fortsatt minska med 0,1 procentenheter. Ungdomsarbetslösheten har minskat
med 1,3 procentenheter sedan föregående år. I jämförelse med riket har Lysekils kommun en
lägre arbetslöshet, både när det gäller den totala arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten.
Ett fortsatt långvarigt problem är att arbetslösheten är hög i vissa grupper, klyftan växer och
utgörs i allt större utsträckning av personer som är och förblir långvarigt arbetslösa. Det är
framförallt personer utan gymnasial utbildning, personer med någon form av
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, åldersgruppen 55–64 år och vissa
grupper av utomeuropeiskt födda. För dessa grupper krävs särskilt stöd för att förbättra
förutsättningarna att komma in på arbetsmarknaden.

7 Social hållbarhet
Ett socialt hållbart samhälle ska bidra till att alla människor är inkluderade – oavsett kön,
utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder
och funktionsnedsättning.
Ett samlat grepp kring frågor som rör social hållbarhet är en angelägen framtidsfråga. Ökad
polarisering och minskad tillit var utmaningar som politiken lyfte fram som särskilt
angelägna under omvärldsanalysen. Våren 2019 inrättades ett nytt forum ”Rådet för
folkhälsa och social hållbarhet”. Rådet ska följa upp och driva frågor som rör folkhälsa och
social hållbarhet med uppdraget att integrera frågorna tydligare i berörda nämnder. En viktig
del i det kommande arbetet är att få en gemensam bild av läget för att kunna verka för en
långsiktig positiv utveckling. Detta är särskilt viktigt med anledning av att frågor som rör just
tillit, polarisering och trygghet är komplexa och flera nämnder ansvarar för och berörs av
frågorna.
Människors hälsa och livsvillkor påverkas av övergripande förutsättningar som bland annat
utbildning, inkomst, var man är född och var man bor. I Lysekils kommun finns tydliga
skillnader mellan kommundelar avseende inkomst, valdeltagande, utbildningsnivå,
sysselsättning och födelseland. Detta påverkar övergripande människors hälsa och livsvillkor
och gynnar inte utvecklingen mot social hållbarhet.
Lysekils kommun har under 2018 haft ett minskat mottagande av nyanlända. Samtidigt
kvarstår behov av insatser för målgruppen, bland annat under etableringstiden, med
målsättning att komma ut i egen försörjning. Aktiviteter som gynnar inkludering ur ett brett
perspektiv samt som bygger tillit är därför en viktig framtidsfråga. Forskningen visar att
medskapande, att skapa tillsammans med våra medborgare, är en förutsättning för att lyckas
inkludera och bygga tillit.
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Förhållanden under barn- och ungdomsåren har särskilt stor betydelse för både den psykiska
och fysiska hälsan under hela livet. Därför är fortsatt fokus på tidiga insatser för familjer,
barn och unga viktigt med anledning av de skillnader vi ser i Lysekils kommun idag.
I medborgarundersökningen 2018 försämrades Lysekils kommuns värden på upplevd
trygghet. Trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbete kommer därför fortsatt vara
prioriterat. Arbetsmetoden Effektiv samordning för trygghet (EST) har implementerats och
kommer att vidareutvecklas.

8 Personal
8.1 Chefskap och medarbetarskap
Lysekils kommun ska ha väl fungerande arbetsplatser som präglas av samverkan mellan
chefer, medarbetare och fackliga företrädare. Kompetenta chefer och delaktiga medarbetare
är en förutsättning för att utveckla verksamheterna och möta framtidens utmaningar. Alla
medarbetare i kommunen arbetar för medborgarnas bästa och ger en god service för dem
verksamheten finns till för.
Kommunikativa chefer med ett nära och tydligt ledarskap leder till attraktiva och
utvecklande arbetsplatser. Det finns i dagsläget ca 55 chefer i kommunen. Chefsplattform för
Lysekils kommun anger krav och förväntningar på cheferna, men tydliggör också att
kommunen som arbetsgivare ska skapa förutsättningar för utövande av chefskapet.
Kompetensutveckling är här av stor betydelse. Under 2019 kommer ledarskapsutbildning
påbörjas för samtliga chefer. Innehållet i utbildningen ska handla om att vara chef i en
lärande organisation. Syftet är att öka förståelsen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Utifrån kommunens styrmodell ska chef tillsammans med medarbetarna planera, följa upp
och utveckla verksamheten.
Kommunens samtliga chefer träffas kontinuerligt i chefsforum som ska ge möjlighet till
erfarenhetsutbyte.
En återkommande utbildningsinsats för eventuella blivande chefer har påbörjats med 8
kommuner i Norra Bohuslän och Dalsland tillsammans med Högskolan väst. Utbildningen
genomförs på Campus Väst Lysekil. Genom denna satsning kan kommunen ha större
möjlighet att återbesätta vakanta chefstjänster.
Verksamheterna ska sträva efter ständiga förbättringar av arbetssätt, metoder och processer.
Goda exempel ska lyftas fram och synliggöras. Medarbetare som kan och vill ta mer ansvar
ska känna att det finns möjligheter till detta inom organisationen. En medarbetarplattform
för Lysekils kommun ska implementeras under 2019.
Ett nytt samverkansavtal som bidrar till delaktighet och inflytande i den egna verksamhetens
utveckling och arbetsmiljö är undertecknat av flertalet fackliga organisationer. På nationell
nivå tecknade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och de centrala fackliga
organisationerna ett nytt centralt samverkansavtal vid årsskiftet 2017/2018. Lysekils
kommun måste därför revidera det nyligen antagna lokala avtalet.
Det finns utvecklingsbehov inom vissa yrkesgrupper men framtiden ställer också krav på
kreativitet, hög flexibilitet och förändringsvilja. Lysekils kommun ska vara en attraktiv
arbetsgivare som systematiskt arbetar med kompetensutveckling, kompetensförsörjning och
rekrytering. Ett systematiskt arbete med medarbetarenkät och uppföljning av resultat från
denna genomförs vartannat år. Uppföljningarna på respektive arbetsplats ska generera
aktiviteter som bidrar till verksamhetsutveckling.
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8.2 Jämställda och konkurrenskraftiga löner
Lysekils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder medarbetarna säkra
anställningsvillkor och jämställda löner. För att säkerställa att lönerna är jämställda och
konkurrenskraftiga görs, enligt lag, i samband med löneöversyn, en lönekartläggning på alla
kommunens befattningar.
Samtliga chefer, facklig ordföranden samt medarbetare har under 2019 fått
kompetenshöjning i verksamhetsbaserad lönebildning.

8.3 Strategisk kompetensförsörjning
På grund av den rörliga pensionsåldern är det svårt att förutse antalet pensionsavgångar. I
tabellerna nedan anges totalt antal personer i åldern 65 för respektive åren 2018-2022.
Genom samverkansavtal med Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst har
Kommunakademin stiftats med målet att stärka kompetensförsörjningsförmågan och
utveckla det långa lärandet. Målet är att Kommunakademins ingående parter ska få
tillgodosett kompetensbehovet på lång och kort sikt. Kompetensbehovet ska beaktas från
både kommun och näringsliv. Ett led i detta är att från hösten 2019 kommer Campus i
Lysekils kommun genom Kommunakademin bli Högskolan västs utbildningsnod för baserad
maskiningenjörsutbildning.
Totalt antal personer i åldern 65
Samtliga befattningar

2018

2019

2020

2021

2022

9

21

28

32

39

Vårdpersonal, förskollärare, lärare, chefer och ingenjörer bedöms såväl i Lysekil som övriga
riket vara svårrekryterade framöver. En stor utmaning kommer bli rekrytering av
vårdpersonal/sjuksköterskor och lärare/förskollärare.
Svårrekryterade befattningar under planperioden 2020-2022

Antal pensionsavgångar

Chefer

6

Lärare och förskollärare

24

Vårdpersonal inkl. sjuksköterskor

39

Ingenjörer

1

8.4 Hälsa och arbetsmiljö
Lysekils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som har hälsan i
fokus. Kommunen ska ha en god och säker arbetsmiljö som förebygger ohälsa och främjar
hälsa.
En viktig fråga för kommunen är att sänka sjukfrånvaron i kommunen. En insats för att
minska sjukfrånvaron och för att stärka medarbetarinflytandet är den arbetsmiljöutbildning
för alla chefer och skyddsombud som genomförs kontinuerligt. Utbildningen har fokus på
rollfördelning och samverkan som metod för att än mer utveckla verksamheten och
arbetsmiljön.
Lysekils kommun ger tillsvidareanställda och vikarier med anställning minst 6 månader
möjlighet till friskvårdsbidrag på 800 kronor per år för deltagande i aktiviteter som
Skatteverket reglerar som skattefria.
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9 Ekonomiska förutsättningar
9.1 Skattekraft
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer.
Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
Index för riket är 100 och Lysekils kommun har index 96 för år 2019.
Tkr

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lysekil

172,1

184,3

188,3

191,9

200,1

207,8

V Götaland

198,2

186,9

190,9

199,0

206,7

214,2

Riket

183,0

190,3

194,2

201,9

208,8

215,5

Källa. SCB

9.2 Kommunalskatt
De kommunala skatteintäkterna beror på hur skatteunderlaget utvecklas. Skatteunderlagets
utveckling beror på i huvudsak två komponenter; antalet arbetade timmar och timlönen.
Skatteunderlaget beräknas på riksnivå. Skatteintäkterna kommer till kommunkassan det år
det avser, men är preliminära fram tills taxeringen är slutgranskad i december påföljande år.
Budget 2020 utgår från oförändrad skattesats 22,46 kr.

9.3 Kommunalekonomisk utjämning
Inkomstutjämning
I inkomstutjämningen sker en utjämning av skattekraft som garanterar att alla kommuner
respektive landsting får ett i stort sett lika stort skatteunderlag per invånare. Staten skjuter
till medel som garanterar alla kommuner 115 % av rikets medelskattekraft (förenklat
uttryckt). Lysekils kommun är bidragstagare i inkomstutjämningen, vilket innebär ett bidrag
på 7 898 kr per invånare 2020.
Kostnadsutjämning
Kostnadsutjämningssystemet syftar till att utjämna strukturella kostnadsskillnader mellan
enskilda kommuner, så att alla kommuner får likvärdiga förutsättningar att bedriva
verksamhet. Systemet bygger på en rad olika parametrar och använder tillgänglig statistik
över befolkningsmässiga, sociala och geografiska skillnader mellan kommuner.
Kostnadsutjämningen bygger på kommunens beräknade standardkostnad som jämförs med
rikets genomsnittliga standardkostnad. För Lysekils kommun del innebär det en avgift på
10 kr per invånare 2020.

9.4 Skattesats
Prognosen bygger på oförändrad skattesats 22,46 kr.
Tabellen nedan beskriver aktuell skatteprognos med uppgifter från SKL's cirkulär 19:21 som
presenterades i maj 2019.
Invånarantalet som ligger till grund för prognosen är enligt tabell nedan. Exempelvis är
invånarantalet 1 november 2018 grund för prognos för år 2019. Prognosen är ytterst försiktig
och SCB har tagit fram prognosen utan några antaganden om byggnation. Med hänsyn till
planerat bostadsbyggande och Preems utbyggnad kommer troligen invånarantalet att öka.
Samtidigt är det stor osäkerhet kring nyanländas flyttmönster.
År
Antal invånare

2019

2020

2021

2022

2023

14 611

14 621

14 639

14 666

14 690
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9.4.1

Prognos skatter, generella statsbidrag SKL

Prognos år (belopp i mnkr)

2019

2020

2021

2022

Skatteintäkter

737,5

745,1

758,7

779,9

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift

115,0

115,5

121,6

127,0

Kostnadsutjämning

-3,6

-0,1

-0,1

-0,1

Regleringsbidrag/ -avgift

10,3

16,2

16,9

13,0

LSS-utjämning

24,3

17,5

17,5

17,5

Slutavräkning 2018/2019

-9,4

Fastighetsavgift

42,4

44,3

44,3

44,3

916,6

938,3

958,8

981,6

Summa intäkter inkl. avräkning och
fastighetsavgift
Välfärdsstatsbidrag flyktingvariabel
Totalt

8,0

4,9

0

0

924,6

943,2

958,8

981,6

Enligt senaste prognos kommer Lysekils kommun att erhålla skatteintäkter för år 2020 med
943,2 mnkr. Välfärdsmiljarderna är uppdelade i två delar där en del fördelas enligt
befolkning och ingår som en del i regleringsposten. Den andra delen, flyktingvariabel, bygger
på uppgifter angående kommunens flyktingmottagande samt antalet asylsökande och
redovisas separat och är en prognos för 2020.
För 2021 särredovisas inte flyktingvariabeln utan ingår i det generella statsbidraget och
fördelas lika i kr/invånare.
Under året kommer det ytterligare skatteprognoser, vilket kan justera ovan.

9.5 Finansiell analys i jämförelse

Not. Streckad linje kommuner i Västra Götaland och Halland. Heldragen linje Lysekils
kommun.

Kommentar
KFI rapporten för 2018 kommer under hösten 2019. Nedan är ett utdrag ur rapporten 2017.
"Lysekil har ett tufft ekonomiskt läge. Resultatnivån bör dock återigen förbättras till runt 2–
3% i förhållande till verksamhetens bruttokostnader för att möta förväntade framtida
utmaningar. Detta kommer också stärka kommunens balansräkning och ge utrymme för att
skattefinansiera framtida investeringar och på så sätt slippa en alltför ökad skuldsättning.
Det är av största vikt att kommunen, om man har möjlighet, behåller sitt finansiella
utrymme, eftersom de närmaste åren förväntas bli tuffa. Generellt i Sverige ökar
befolkningen i de yngre åldersgrupperna, vilket ställer krav på fler förskolor, skolor och
bostäder. Antalet äldre ökar också, vilket leder till stora investeringsbehov inom
äldreomsorgen. Det finns dessutom för de flesta kommuner stora investeringsbehov inom
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VA och annan infrastruktur.
De demografiska behoven och en hög investeringsvolym under de närmaste åren måste
finansieras och en viktig grundpelare är då att redovisa ett resultat som finansierar
merparten av investeringarna för att slippa öka skuldsättningen alltför kraftigt i kommunen.
Då kommer framtida generationer inte tvingas finansiera vad tidigare generationer har
konsumerat, utan kan få använda sina skatteintäkter fullt ut för egen konsumtion. Detta bör
inte vara aktuellt för Lysekil om kommunen bedriver en fortsatt ekonomistyrning med fokus
på att stärka resultatnivån de kommande åren."

10 Ekonomi
10.1 God ekonomisk hushållning och finansiella mål
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet
och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer, det vill säga
kommunkoncernen. God ekonomisk hushållning kännetecknas enligt lagstiftningen av att en
kommun inte bör förbruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov. Det kommunala
balanskravet innebär att det i grunden ska råda balans mellan utgifter och inkomster.
Med god ekonomisk hushållning menas att Lysekils kommun ska sträva efter att skattemedel
används kostnadseffektivt och ändamålsenligt. De ekonomiska medlen utgör en restriktion
för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten ska bidra till att
resurserna i verksamheten används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt.
Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett
verksamhetsperspektiv.
Lysekils kommuns princip för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv
innebär att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den
konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare
generation har förbrukat. För att säkerställa det finansiella perspektivet ska tre nyckeltal
användas:
•
•
•

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

Nyckeltalen formuleras som mål i budgeten enligt nedan. Målet för perioden 2020-2022 är
enligt de styrande partiernas samverkansprogram:
•
•
•

Soliditeten ska stärkas under mandatperioden
Resultatmålet ska vara 2 % i snitt över mandatperioden
Investeringar ska finansieras med egna medel i snitt över mandatperioden.

Mål

Resultatmål

Definition

Vägledning

Förvaltningens förslag

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

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

2 procent
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Soliditet

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

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

Soliditeten ska
förbättras

Finansiering av
investeringar

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

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

100 % finansiering av
egna medel för
skattefinansierad
verksamhet. 0 procent
finansiering av egna
medel för
taxefinansierad
verksamhet eller
exploatering.

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

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

Utvecklingsmålen ovan är samma mål som i budget 2019.

10.2 Budget och plan för kommunen 2020-2022
Bokslut
2018

Budget
2019

Prognos
2019

Budget
2020

Plan 2021

Plan 2022

-856,8

-886,8

-878,2

-905,3

-916,3

-934,6

-28,6

-27,7

-29,0

-29,0

-29,0

-29,0

-885,4

-914,5

-907,2

-934,3

-945,3

-963,6

873,7

911,8

917,2

938,3

958,8

981,6

Extra bidrag

13,2

8,0

8,0

4,9

0,0

0,0

Finansiella intäkter

22,9

7,2

8,1

8,0

7,6

7,4

Finansiella kostnader

-4,6

-3,3

-1,9

-2,0

-1,8

-1,8

Resultat

19,8

9,2

24,2

14,9

19,3

23,6

2,3 %

1,0 %

2,6 %

1,6 %

2,0 %

2,4 %

15,2

22,9

Resultatbudget mnkr
Verksamhetens
nettokostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter och generella
statsbidrag

Resultatets andel av
skatteintäkter
Krav på effektiviseringar
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Kommentar:
Utgångsläge för budget 2020 är budget 2019 och förutsätter en budget i balans per 31
december 2019. Prognos 2019 är från Uppföljningsrapport 2 per den 30 april. Skatteintäkter
och generella statsbidrag är beräknade utifrån SCB's befolkningsprognos de närmaste åren.
De budgeterade resultaten för åren 2020-2022 utgår från en genomsnittlig resultatnivå på 2
procent av skatteintäkter och statsbidrag. För att nå resultatmålet har verksamhetens
nettokostnad reducerats med 15,2 mnkr år 2021 och 22,9 mnkr år 2022 vilket innebär att
anpassningar måste genomföras. Vid en uppräkning med prisindex för kommunal
verksamhet (PKV):
•
•

Uppräkning 2021 2,9 % ger nettokostnad 931,5 mnkr - 916,3 mnkr; 15,2 mnkr
Uppräkning 2022 2,8 % ger nettokostnad 957,5 mnkr - 934,6 mnkr; 22,9 mnkr

Det betyder att vi över planperioden behöver göra stora anpassningar.

10.3 Balansräkning och kassaflöde
BALANSBUDGET

BOKSLUT

PROGNOS

BUDGET

PLAN

PLAN

2018

2019

2020

2021

2022

Summa
anläggningstillgångar

519,2

560,2

582,2

601,2

635,2

Summa
omsättningstillgångar

182,5

166,7

160,6

161,9

152,5

SUMMA TILLGÅNGAR

701,7

726,9

742,8

763,1

787,7

Summa eget kapital

359,2

383,4

398,3

417,6

441,2

Summa avsättningar och
skulder

342,5

343,5

344,5

345,5

346,5

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTT-

701,7

726,9

742,8

763,1

787,7

Soliditet exkl
pensionsåtaganden

51,2 %

52,7 %

53,6 %

54,7 %

56,0 %

Pensionsåtaganden

409,2

397,6

386,5

377,3

365,9

Soliditet inkl
pensionsåtaganden

-7,1 %

-2,0 %

1,6 %

5,3 %

9,6 %

(belopp i mnkr)
TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

NINGAR OCH SKULDER
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Kommentar:
Soliditet inklusive pensionsåtaganden uppgår om ovanstående uppfylls till positiva tal från
och med år 2020.
FINANSIERINGSBUDGET

BOKSLUT

PROGNOS

BUDGET

PLAN

PLAN

(belopp i mnkr)

2018

2019

2020

2021

2022

Summa medel från
verksamheten

39,5

49,2

44,9

49,3

53,6

-63,0

-70,0

-51,0

-48,0

-63,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-16,7

-15,8

-6,1

1,3

-9,4

Investeringsverksamheten
Förvärv av
anläggningstillgångar
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
ÅRETS KASSAFLÖDE

Kommentar:
Investeringar kan ske utan nyupplåning, se vidare i avsnittet Investeringsramar.

10.4 Prioriteringar för budget 2020
Budget 2020
Utgångspunkt för beräkningar är budget 2019 och volymberäkningar för
utbildningsnämnden och för äldreomsorgen inom socialnämnden i enlighet med tidigare
modell. Övriga satsningar beskrivs nedan.
Budgetförändringar 2020
Budget 2019 nettokostnader
Index lön, övrigt och kapitaltjänst
Genomlysning centrala poster
Volymökning UBN
Volymökning SON äldreomsorg
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Miljö- och klimatstrateg

Belopp tkr
-914 530
-14 500
800
-600
-1 500
-600
-500

Förstärkning avd. Individ och familjeomsorgen

-4 000

Ökade pensionskostnader

-2 300

Effektivisering pga försämrad skatteprognos och högre pensionskostnader *
Summa nettokostnader verksamheten
Skatteintäkter och generella bidrag
Finansnetto
Summa intäkter
Resultat

3 500
-934 230
943 159
6 000
949 159
14 929

* Fördelning, se bilaga 1.
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Index lön, övrigt och kapitaltjänst är en budgetpost som fördelas till nämnderna när
löneavtal är klara och när investeringar är aktiverade och genererar kapitaltjänstkostnader.
Genomlysning av centrala gemensamma kostnader har inneburit att nya beräkningar har
gjorts av budget för vissa kostnader, vilket resulterat i en nettoökning med 1,5 mnkr.
Utbildningsnämnden tilldelas budget utifrån befolkningsprognos per vissa åldersintervall
eller hela befolkningen. Då prognosen från SCB inte signalerade några större
befolkningsökningar blir inte heller volymökningen beloppsmässigt något större belopp.
Förvaltningen har valt att ha en försiktig befolkningsprognos. Nybyggnation och Preem
utbyggnad kommer förmodligen att ge en mer positiv befolkningsutveckling, men det är
osäkert när i planperioden det inträffar, varför förvaltningen har en försiktig prognos.
Inom socialnämnden är det endast befolkning 65 år och äldre som påverkar volymökningen
och tillskottet är riktat till äldreomsorgen.
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har aviserat ökade personal- och
pensionskostnader och kommunstyrelsens budget utökas därför med 0,6 mnkr
För att stärka kommunens arbete med Agenda 2030 tillförs kommunstyrelsen 0,5 mnkr för
att anställa en miljöstrateg.
Socialnämnden får i uppdrag att utveckla metoder och arbetssätt för att minska antalet
placeringar av barn och unga enligt LVU (Lag om vård av unga). Lysekils kommun har i
förhållande till sin storlek många ärenden och därmed relativt sett höga kostnader avseende
placeringar av barn och ungdomar i familjehem eller HVB-hem. Antalet placeringar ökade
kraftigt under 2018 och denna trend måste vändas. Då det varit ökade kostnader under en tid
är förslaget att förstärka budgeten med 4,0 mnkr.
Effektivisering fördelas procentuellt till nämnderna och är en följd av att den senaste
prognosen från SKL visar 1,2 mnkr lägre skatteintäkter än i föregående prognos samt 2,3
mnkr i ökade pensionskostnader.
Omfördelningar ovan innebär att resultatet blir 14,9 mnkr och det är 1,6 procent av
skatteintäkter och generella bidrag. Eftersom ett av de finansiella målen är att uppnå 2
procent över planperioden beräknas 2,0 procent för 2021 och 2,4 procent 2022.

10.5 Internränta anläggningstillgångar
Räntesatsen ska vara baserad på den genomsnittsränta kommunen betalar externt på sina
långfristiga lån. Med den bakgrunden föreslås nuvarande räntesats på 3,25 procent att
sänkas i budget 2020 till 2,75 procent. Det innebär att nämndernas ramar kommer att
justeras ner med mellanskillnaden 0,5 procentenheter med anläggningstillgångars värde i
budget 2019 som grund.

10.6 Borgensavgift och borgensåtagande
Borgensavgift och borgensåtagande
En modell för beräkning av borgensavgifter finns och är beslutad av kommunfullmäktige.
Modellen innebär att borgensavgiften numera är differentierad.
I samtliga fall rör det sig om proprieborgen, dvs kommunen går i borgen såsom för egen
skuld.
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I tabellen nedan listas kommunens borgensåtaganden vilka bygger på tidigare beslut av
kommunfullmäktige.
Borgensåtagande

Ramar (kr)

Helägda kommunala bolag
Lysekils Stadshus AB

110 660 000

LEVA i Lysekil AB

258 125 000

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

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

Övriga åtagande
Rambo AB
KHF Lysekils omsorgsbostäder

23 300 000
347 600 000

Skaftö folketshusförening Ek för

1 766 391

Föreningen folkets hus i Lysekil upa

1 088 346

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

800 000
2 435 000
482 176
100 000
377 571 913
1 280 208 637

I tabellen nedan framgår borgensavgifter för respektive bolag:
Borgensavgifter 2020

procent

Lysekilsbostäder AB

0,42

Leva i Lysekil AB

0,60

KHF Lysekils omsorgsbostäder

0,60

Rambo AB

0,60

Fyrstads flygplats

0,60

Havets Hus AB

0,65

Lysekils Hamn AB

0,75

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

10.7 Ränta på koncerninterna lån
Ränta på interna lån inom koncernen hålls oförändrad på 3,25 procent. För närvarande finns
det ett koncerninternt lån, till Lysekils Hamn AB på 18,0 mnkr. På detta lånebelopp beräknas
ingen borgensavgift.
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10.8 Ram per nämnd och styrelse 2020
Nettokostnadsramar i mnkr

Budget 2020

Socialnämnden exkl. avd individ och familjeomsorg

-320,9

Socialnämnden avd individ och familjeomsorg

-65,8

Utbildningsnämnden

-356,6

Kommunstyrelsen

-82,0

Samhällsbyggnadsnämnden

-44,5

Miljönämnden

-2,1

Kommungemensamt

-62,3

Summa nettokostnad

-934,2

Skatteintäkter och finansnetto

949,2

Resultat

14,9

Kommungemensamt inkluderar även personal- och prisindex samt kompensation för kapitaltjänstkostnader som ska fördelas
till nämnderna i samband med detaljbudgeten och när löneavtalen är klara. Kommunstyrelsens ram omfattar även
valnämnd, jävsnämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Se bilaga 1 för specifikation per nämnd.

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

2020

Valbodalen Masthus
Gullmarsskolan
Gullmarsborg

2021

2022

3,0

20,0

100,0

100,0

100,0

5,0

Äldreboende nytt/tillbyggnad
Förskola Östra Lysekil

Summa

100,0

20,0

10,0

Bro skola reinv

Dalskogen Arbetsplatser och mötesrum

2024

15,0

Skaftöskola, huvudbyggnad och utemiljö
reinv+inv

Stadshuset Kontaktcenter

2023

3,0

4,0

36,0

37,0

61,0

0,5
5,0
23,5

Socialnämnden
Andelen äldre ökar konstant i kommunen och utöver det nya äldreboendet i Fiskebäck
kommer det behövas ytterligare boende. Socialnämndens äldreboendeplan pekar på
ytterligare ca 30 platser inom denna planperiod. Exakt behov av platser och vilket
investeringsutrymme som behövs kommer att utredas vidare.
Utbildningsnämnden
Gullmarsskolan byggdes under 60-talet och vissa delar av skolan behöver renoveras och
rivas. Dessutom har skolan aviserat om ett ökat behov av klassrum. Även tak, fasader och
fönster är i behov av renovering. En lokalutredning och en teknisk statusbesiktning görs
under 2019 för att definiera omfattningen.
Gullmarsborgs simhall har ett konstaterat behov av renovering på 15-20 mnkr inom en
femårsperiod. Innan beslut om reinvestering tas bör en förstudie kring en ny simhall göras.
Skaftö skolas huvudbyggnad med bibliotek har stora renoveringsbehov pga. eftersatt
underhåll. Dessutom är utemiljön väldigt dålig där stora delar av skolgården är asfalterad.
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En utredning av en samlokalisering med Grundsunds förskola har inletts av
Utbildningsförvaltningen men ska man flytta ner förskolan till skolan så krävs investeringar i
en utemiljö för förskolan.
Bro skola är i behov av upprustning, ny ventilation samt att lokalerna idag värms upp av en
gammal oljepanna som behöver bytas till ett mer miljövänligt alternativ.
Utbildningsförvaltningen har uttryckt ett behov av en ny förskola i Östra Lysekil för att möta
den ökade efterfrågan på förskoleplatser i områdena kring Mariedal, Tröten och Fiskebäck.
Förskolan skulle kunna ligga i området kring Mariedal/Torpet och skulle då också kunna
avlasta Bergs Förskola som också är fullbelagd och med lång kö.
Samhällsbyggnadsnämnden
Lokalerna i Dalskogen är för små och det är stor brist på arbetsplatser för administrativ
personal samt mötesrum. I övrigt är lokalerna på Dalskogen mycket ändamålsenliga för drift
och servicepersonalen som jobbar där.
Småbåtshamnar (samhällsbyggnadsnämnden)
Upprustningen av bryggor och mark i småbåtshamnarna fortsätter och det kommer även att
krävas upprustning av byggnaderna i småbåtshamnarna. Bland annat behöver Masthuset i
Valbodalen renoveras. Byggnaderna i småbåtshamnarna fyller ett stort behov och är en
viktiga i det maritima Lysekil.

10.10 Investeringsramar
Utifrån riktlinjerna för god ekonomisk hushållning ska den del av investeringarna som
finansieras via skatteuttag över tid (fem år) ske genom att egna medel används. Investeringar
som finansieras på annat sätt, som taxefinansierad verksamhet och exploatering, är
undantaget från detta.
Utrymmet för den del av investeringarna som finansieras via skatteuttag beräknas genom
den bedömda avskrivningskostnaden plus budgeterat årsresultat.
För taxefinansierad verksamhet och exploatering görs en bedömning utifrån behov samt ett
faktiskt utrymme för finansiering utanför skattekollektivet.
Utrymmet för investeringar uppgår enligt tumregeln till årets resultat + årets avskrivningar.
2020 års budgeterade resultat är 14,9 mnkr och årets budgeterade avskrivningar uppgår till
29,0 mnkr. Dessa båda poster blir då tillsammans cirka 44 mnkr.
Utöver detta avsätts 3,0 mnkr till investering för småbåtshamnar och gästhamnar som är
avgiftsfinansierade samt 4,3 mnkr enligt exploateringsbudgeten.
Den totala ramen för 2020 års investeringar uppgår därmed till 51,3 mnkr.
Förändringar av investeringsbehov under löpande budgetår hanteras i särskilda beslut av
kommunstyrelsen eller på delegation inom den beslutade ramen. Behov utöver ramen ska
beredas av kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige.
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Investeringsbudget 2020
Investeringsramar (mnkr)

51,3

Till reinvestering som fördelas:

29,0

Socialnämnden

1,0

Utbildningsnämnden

2,0

Kommunstyrelsen

1,0

Samhällsbyggnadsnämnden

25,0

Till nyinvesteringar att beslutas av kommunstyrelsen

15,0

Småbåtshamnsverksamhet

3,0

Exploateringsverksamhet

4,3

När det gäller de kommande åren visar planen nedan ett investeringsutrymme 2021 på 48,0
mnkr exklusive avgiftsfinansierad verksamhet och exploatering. För 2022 är motsvarande
utrymme
53,0 mnkr.
För åren 2023 och 2024 har inga resultat planlagts vilket innebär att det är svårare att
beräkna utrymme. I tabellen nedan har nyinvesteringsnivåer inlagts som motsvarar dels
resultat på 2% dels självfinansieringsgrad på 100%.
BU20

Plan21

Plan22

Plan23

Plan24

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Kommunstyrelsen

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Utbildningsnämnden

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Socialnämnden

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Total ram för reinvesteringar

29 000

29 000

29 000

29 000

29 000

Total ram för nyinvesteringar att
beslutas av KS

15 000

19 000

24 000

22 000

22 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Inkomster

13 200

12 000

3 200

28 800

29 000

Utgifter

17 500

9 100

10 000

15 000

9 100

4 300

-2 900

6 800

-13 800

-19 900

Investeringsutgifter (tkr)
Samhällsbyggnadsnämnden

Småbåtshamnsverksamhet
Exploateringsverksamhet

Exploatering nettoutgifter
Försäljningsintäkter anl.tillgångar

0

0

0

0

0

TOTAL

51 300

48 100

62 800

40 200

34 100

varav skattefinansierad
verksamhet

44 000

48 000

53 000

51 000

51 000

Skattefinansieringsgrad

100 %

101 %

100 %

100 %

100 %

10.11 Exploatering
Kommunens exploateringsverksamhet handlar om att anskaffa, bearbeta och iordningställa
mark för boende och näringsverksamhet.
Det är enbart kommunens inkomster och utgifter som ingår i exploateringsbudgeten nedan,
inkomster och utgifter som berör kommunens bolag finns inte med. I budgeten ingår de
områden där planarbete eller utbyggnad förväntas ske under 2019-2024. Dessa beskrivs och
redovisas med förväntat kassaflöde dvs inkomster och utgifter.
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Kassaflöden exploateringsverksamhet

Inkomster

BU19

BU20

Plan21

Plan22

Plan23

Plan24

735

13 230

12 000

3 160

28 824

29 000

0

0

0

0

28 824

29 000

varav:
Tronebacken
Sjösvik
Grönskult

0

8 880

12 000

3 160

0

0

735

4 350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 300

17 507

9 115

10 000

15 000

9 100

Torvemyr 2
Utgifter
varav:
Tronebacken

10 200

0

0

10 000

15 000

9 100

Sjösvik

500

8 500

9 015

0

0

0

Grönskult

350

8 700

0

0

0

0

Torvemyr 2

250

307

100

0

0

0

-10 565

-4 277

2 885

-6 840

13 824

19 900

Netto

Nedan ses kassaflödesanalyser samt korta beskrivningar om respektive exploateringsprojekt
som just nu är aktuella.
Tronebacken (tkr)
Totalkalkyl

Tidigare
nedlagt

BU19

Plan20

Plan21

Plan22

Plan23

Plan24

Inkomst

57 824

0

0

0

0

0

28 824

29 000

Utgift

45 641

1 341

10 200

0

0

10 000

15 000

9 100

Netto

12 183

1 341

-10 200

0

0

-10 000

13 824

19 900

Planerade bostäder 70-100 st. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplan
utställning 2019. Prognostiserad byggstart 2022.
Spjösvik (tkr)
Totalkalkyl

Tidigare
nedlagt

BU19

Plan20

Plan21

Plan22

Plan23

Plan24

Inkomst

24 040

0

0

8 880

12 000

3 160

0

0

Utgift

18 682

667

500

8 500

9 015

0

0

0

Netto

5 358

667

-500

380

2 985

3 160

0

0

Planerade bostäder ca 35 st. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplan klar.
Fasighetsbildningar under 2019. Nu pågår projektering för utbyggnad av infrastruktur.
Möjlig försäljningsstart av tomter sent år 2020.
Grönskult (tkr)
Totalkalkyl
Inkomst

Tidigare
nedlagt

5 085

BU19

Plan20

Plan21

Plan22

Plan23

Plan24

735

4 350

0

0

0

0

Utgift

10 398

1 348

350

8 700

0

0

0

0

Netto

-5 313

-1 348

385

-4 350

0

0

0

0
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Intresse från lokala företagare att exploatera som industriområde. I enlighet med
kommunstyrelsebeslut, om vissa förutsättningar faller på plats, kommer kommunen att
ansvara för byggnation av anslutningsvägar mm. Projektet medfinansieras av företagarna.
Torvemyr 2 (tkr)

Inkomst

Totalkalkyl

tidigare
nedl

BU19

Plan20

Plan21

Plan22

Plan23

Plan24

0

0

0

0

0

0

0

0

Utgift

750

93

250

307

100

0

0

0

Netto

-750

-93

-250

-307

-100

0

0

0

Planerade bostäder ca 50 st. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplan utställning
2019 och beräknas kunna vara klar 2020. Försäljningsstart tomter från år 2021. Kalkylering
pågår varför ovanstående tabell ännu inte är kompletterad med inkomster.
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Nämnd
Socialnämnden exkl Avd. individ och familjeomsorg
Socialnämnden Avd. individ och familjeomsorg
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljönämnden
Summa nämndverksamhet
Kommungemensamt 9001
Summa inkl kommungemensamt
Skatter och bidrag, Finans 9101
Räntenetto
Totalt/resultat

-320 825
-61 784
-357 606
-81 216
-44 687
-2 139
-868 257
-46 272
-914 530
919 830
3 900
9 200

-17 700

800

-320 825
-61 784
-357 606
-81 216
-44 687
-2 139
-868 257
-63 172
-931 430
944 359
6 000
18 929

-600

600

-600

600

-500

1 500

500

0

0

-322 325
-61 784
-358 206
-82 316
-44 687
-2 139
-871 457
-59 972
-931 430
944 359
6 000
18 929
2,0%

-4 000

Nytt förslag ram 2020 (190426)

Ifo, köpt vård förslag

Nytt förslag ram 2020

Miljö- och klimatstrateg

-1 500

0
0
Kommentar:
2,0%
Index för löneavtal, prisökningar och kompensation kapitaltjänstkostnader ska fördelas till nämnderna, budgeteras kommungemensamt

Sida 1

Volymökning SON

Volymökning UBN

Räddningstjänstförbundet MittBohuslä

Förslag ram 2020

Justering

Index

Utgångsläge ram 2019

Ramar 2020, tkr

-322 325
-65 784
-358 206
-82 316
-44 687
-2 139
-875 457
-59 972
-935 430
944 359
6 000
14 929
1,6%

Kommentar:
Index för löneavtal, prisökningar och kompensation kapi

Nytt förslag ram 2020 (190507)

Nämnd
Socialnämnden exkl Avd. individ och familjeomsorg
Socialnämnden Avd. individ och familjeomsorg
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljönämnden
Summa nämndverksamhet
Kommungemensamt 9001
Summa inkl kommungemensamt
Skatter och bidrag, Finans 9101
Räntenetto
Totalt/resultat

Effektivisering försämrad
skatteprognos
och högre pensionskostnader

Ramar 2020, tkr

1 400

-320 925
-65 784
-356 606
-82 016
-44 487
-2 139
-871 957
-62 272
-934 230
943 159
6 000
14 929

1 600
300
200
-2 300
-1 200

1,6%
19 700
2,2%

Sida 2

Budget yrkande 2020.
Initialt till KS behandling av budget för 2020 lägger (K) följande förslag.

Vårt förslag innebär att i stort sett hela det beräknade överskottet används till
prioriterad kommunal verksamhet. Hela förstärkningen läggs på skola, vård
och omsorg.
1) Oförändrad skattesats
2) Utökad ram Socialnämnden, från 386,709 till 396 709= 10 m kr
3) Utökad ram Utbildningsnämnden, från 356 606 till 360 606 = 4 m kr
Utöver dessa yrkanden föreslår (K )
Att: statens utlovade habiliteringspengar 2020 används till att återinföra ”flitpengar”
i Lysekils kommun.
Att: kommunen aktivt med skrivelser och uppvaktning tydliggör för regering och
riksdag att deras ständiga övervältrande av ofinansierade verksamheter på
kommunerna måste upphöra.
Att: LSS, värdig äldrevård och omsorg i större grad måste vara ett nationellt ansvar
och garanteras medborgarna i hela landet och finansieras av staten
Att: kostnaderna för integration och flykting mottagande måste finansieras av staten
fullt ut.
Yngve Berlin ……………………
Kommunistiska Partiet.

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
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Bildande av en arbetslivsförvaltning
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Med utgångspunkt i uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har
förvaltningen i flera omgångar arbetat med utredningar som på olika sätt berör
organisation och inriktning av arbetsmarknadsfrågorna i kommunen. Politiska beslut
om kommunstyrelseförvaltningens organisation har också fattats.
En viktig utgångspunkt för utredningarna har varit att kommunstyrelseförvaltningen
ska stödja kommunstyrelsen i dess huvuduppdrag att leda, samordna, följa upp och
utöva uppsikt över kommunens verksamheter. Vidare ska förvaltningen svara för stöd i
ett antal kommunövergripande processer och strategiska frågor. Däremot ska
förvaltningen inte ansvara för operativa verksamheter som till exempel
arbetsmarknadsenheten (AME).
I fokus för utredningsarbetet har vidare varit att kommunen måste ta ett samlat grepp
på arbetet med sysselsättningsfrågorna i syfte att minska beroendet av (och risken för
behov av) försörjningsstöd.
Information om utredningsarbetet och den konsultrapport som presenterades i januari
2019 har lämnats till kommunstyrelsen vid sammanträdet 2019-02-27, § 21. Med
utgångspunkt från denna har sedan en arbetsgrupp med representanter från
kommunstyrelse-, utbildnings- och socialförvaltningarna arbetat med ett underlag till
ett inriktningsbeslut om en ny organisation.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-02
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bilda en arbetslivsförvaltning från
och med 2020-01-01 i enlighet med innehållet i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Förvaltningen ska rapportera till utbildningsnämnden som får en separat budgetram
för arbetslivsfrågorna.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till reviderade
reglementen för kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och socialnämnden för beslut
i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att i samråd med berörda
verksamheter leda genomförandet av organisationsförändringen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-05-02

LKS 2019-000180

Kommunstyrelseförvaltningen
Leif Schöndell, 0523-61 31 01
Leif.schondell@lysekil.se

Bildande av en arbetslivsförvaltning
Sammanfattning
Med utgångspunkt i uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har
förvaltningen i flera omgångar arbetat med utredningar som på olika sätt berör
organisation och inriktning av arbetsmarknadsfrågorna i kommunen. Politiska
beslut om kommunstyrelseförvaltningens organisation har också fattats.
En viktig utgångspunkt för utredningarna har varit att
kommunstyrelseförvaltningen ska stödja kommunstyrelsen i dess huvuduppdrag
att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter.
Vidare ska förvaltningen svara för stöd i ett antal kommunövergripande processer
och strategiska frågor. Däremot ska förvaltningen inte ansvara för operativa
verksamheter som till exempel arbetsmarknadsenheten (AME).
I fokus för utredningsarbetet har vidare varit att kommunen måste ta ett samlat
grepp på arbetet med sysselsättningsfrågorna i syfte att minska beroendet av (och
risken för behov av) försörjningsstöd.
Information om utredningsarbetet och den konsultrapport som presenterades i
januari 2019 har lämnats till kommunstyrelsen vid sammanträdet 2019-02-27, § 21.
Med utgångspunkt från denna har sedan en arbetsgrupp med representanter från
kommunstyrelse-, utbildnings- och socialförvaltningarna arbetat med ett underlag
till ett inriktningsbeslut om en ny organisation.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bilda en arbetslivsförvaltning
från och med 2020-01-01 i enlighet med innehållet i förvaltningens
tjänsteskrivelse. Förvaltningen ska rapportera till utbildningsnämnden som får en
separat budgetram för arbetslivsfrågorna.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till
reviderade reglementen för kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och
socialnämnden för beslut i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att i samråd med berörda
verksamheter leda genomförandet av organisationsförändringen.
Ärendet
Med utgångspunkt i uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har
förvaltningen i flera omgångar arbetat med utredningar som på olika sätt berör
organisation och inriktning av arbetsmarknadsfrågorna i kommunen. Politiska
beslut om kommunstyrelseförvaltningens organisation har också fattats.
Under 2016 genomfördes en översyn av organisationen för kommunstyrelsens
verksamheter som resulterade i en ny organisation för
kommunstyrelseförvaltningen. Den viktigaste slutsatsen i denna var att
förvaltningen ska stödja kommunstyrelsen i dess huvuduppdrag att leda,
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samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter. Vidare ska
förvaltningen svara för stöd i ett antal kommunövergripande processer och
strategiska frågor som ekonomi, personal, ärendehantering, kommunikation,
kvalitet, säkerhet, digitalisering och frågor om hållbar samhällsutveckling. Däremot
skulle kommunstyrelseförvaltningen inte ansvara för operativa verksamheter som
till exempel arbetsmarknadsenheten (AME). Beslut om en sådan organisation togs
sedan och gäller från och med 2017. AME:s tillhörighet skulle dock utredas i
särskild ordning.
En sådan utredning genomfördes under 2017 men resulterade inte i någon entydig
rekommendation, utan slutsatsen i konsultrapporten blev följande:
”För att skapa de effekter som är önskvärda i enlighet med översynen av
kommunstyrelseförvaltningen; ett strategiskt inriktat KS, utan att skapa
förändringar i andra förvaltningar som får stora konsekvenser för övrig verksamhet
behöver alternativet med att placera AME i en egen förvaltning utredas ytterligare.”
Under 2018 gjordes ett omtag i arbetet men med en bredare ansats än tidigare
vilken tog sin utgångspunkt i nedanstående uppdrag från kommunfullmäktige
respektive kommunstyrelsen i budgetarna för 2018 och 2019:
Uppdrag från KF i budget 2018 och 2019
•

Kommunstyrelsen får ett särskilt uppdrag att samordna åtgärder för att
nyanlända ska ges förutsättningar att komma i egen försörjning på
snabbaste och effektivaste sätt.

Uppdrag från KS i budget 2018
Arbetsmarknadsenhetens roll och uppdrag
•

En fördjupad utredning genomförs avseende arbetsmarknadsenhetens roll
och uppdrag samt hur kommunen samlat ska arbeta med
sysselsättningsfrågorna.

I utredningsdirektiven utvecklades syftet med denna ytterligare:
•

Det behövs ett samlat grepp på och samsyn kring hur kommunen hanterar
sysselsättningsfrågorna – de behöver lyftas upp tydligare på
”dagordningen”.

•

Det behövs ett tydligt fokus på ”arbetslinjen”. Kommunens insatser behöver
samordnas för att minska beroendet av (risken för behov av)
försörjningsstöd.

•

Kommunen behöver bättre nyttja den potential som finns i olika typer av
subventionerade anställningar.

•

Det behöver skapas en tydlig organisation och effektiva processer som
stödjer dessa inriktningar.

Vidare var en viktig utgångspunkt den ovan nämnda inriktningen att skapa
förutsättningar för kommunstyrelsen att fokusera på de uppgifter som finns
angivna för styrelsen i kommunallagen. I rapporten om
kommunstyrelseförvaltningens organisation formulerades följande målbild:
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”Kommunstyrelseförvaltningen ska ha karaktären ”ett litet vasst kontor” där det
finns väl underbyggda argument för vilka funktioner som ligger i förvaltningen i
syfte att skapa förutsättningar för att ha fokus på kommunstyrelsens
huvuduppgifter.”
I mitten av januari redovisade den anlitade konsulten sin rapport ”Översyn av
organisation för kommunens sysselsättningsfrågor, Lysekils kommun”.
Rekommendationerna i denna är följande när det gäller organisationen:
•

En ny förvaltning bildas med ett samlat ansvar för kommunens
sysselsättningsfrågor.

•

Den nya förvaltningen bör innehålla verksamheterna för AME,
försörjningsstöd och vuxenutbildning.

•

Ytterligare verksamheter kan inrymmas i förvaltningen om det bedöms
lämpligt.

•

Förvaltningen bör ledas av en förvaltningschef.

•

Med utgångspunkt från tidigare utredningar så ska den nya förvaltningen
inte rapportera till kommunstyrelsen.

•

Inga ytterligare nämnder bör tillskapas då det inte bedöms öka
effektiviteten.

•

Utbildningsnämndens uppdrag bör utökas till att även omfatta
sysselsättningsfrågorna, vilket innebär att två förvaltningar rapporterar till
nämnden.

•

En alternativ lösning skulle kunna vara att det under kommunstyrelsen
bildas ett särskilt utskott för sysselsättningsfrågorna. Detta strider mot
tanken att kommunstyrelsen ska ha fokus på sitt huvuduppdrag, men skulle
kunna vara en övergångslösning under innevarande mandatperiod.

Information om utredningsarbetet har lämnats till kommunstyrelsen vid
sammanträdet 2019-02-27, § 21. Med utgångspunkt från konsultrapporten har
sedan en arbetsgrupp med representanter från kommunstyrelse-, utbildnings- och
socialförvaltningarna arbetat med ett underlag till ett inriktningsbeslut om en ny
organisation.
Förvaltningens utredning
Omvärldsanalys
Nedan redovisas kortfattat aktuellt läge på arbetsmarknaden och förändringar i
arbetsmarknadspolitiken som kommer att påverka kommunerna. Det som sker i
omvärlden förstärker att en fokusering av alla de kommunala verksamheter som
har bäring på arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågorna i en organisation är rätt
väg att gå.
Arbetsmarknaden
Västra Götaland, Fyrbodal och Lysekil har en positiv utveckling på
arbetsmarknaden. Den totala arbetslösheten har varit nedåtgående i ett antal år.
Arbetslösheten har fortsatt att minska generellt för många grupper. Konjunkturen
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är fortsatt förhållandevis stark och arbetsmarknadsprognoserna tyder på att det
kommer att vara en fortsatt stark arbetsmarknad under de närmsta åren. Det är en
hög efterfrågan på arbetskraft på bred front men bristen på arbetskraft med
efterfrågad kompetens bromsar jobbtillväxten.
Ett fortsatt långvarigt problem är att arbetslösheten är hög i vissa grupper, klyftan
växer och utgörs i allt större utsträckning av personer som är och förblir långvarigt
arbetslösa. Det är framförallt personer utan gymnasial utbildning, personer med
någon form av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
åldersgruppen 55–64 år samt vissa grupper av utomeuropeiskt födda. För dessa
grupper krävs särskilt stöd för att förbättra förutsättningarna att komma in på
arbetsmarknaden. Förberedelserna inför och matchningen på arbetsmarknaden är
en stor utmaning.
Arbetsmarknadspolitiken
Staten har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmarknadspolitiken och
arbetsmarknadsinsatserna. Kommunerna har dock alltid varit en viktig aktör inom
arbetsmarknadspolitiken som ett komplement till det statliga ansvaret.
Tillsammans satsar kommunerna över 5 miljarder kronor per år i
arbetsmarknadsinsatser. Ansvar och gränsdragning har alltid varit oklart inom
arbetsmarknadsområdet och det finns ett gränsland där kommuner förutsatts möta
upp med stöd och insatser, framför allt för de utsatta grupper som nämnts tidigare.
Det sker nu stora förändringar inom arbetsmarknadspolitiken på
arbetsmarknadsområdet delvis till följd av:

•
•
•
•

en av arbetsförmedlingen initierad organisationsförändring (förnyelseresa).
januariöverenskommelsen mellan regeringen och dess samarbetspartier.
riksdagens beslut om den statliga budgeten för 2019.
den statliga Arbetsmarknadsutredningens slutsatser och förslag.

Konsekvenserna av detta är bland annat:

• att ca 4500 medarbetare, en tredjedel av arbetsförmedlingens personal sägs
upp.
• att verksamheten på 132 arbetsförmedlingskontor avvecklas (framförallt i
mindre och medelstora kommuner).
• ett smalare mer fokuserat uppdrag för Arbetsförmedlingen som organisation
med fler kompletterande aktörer i framtiden, vilka ofta är begränsade/färre i
vissa områden (mindre kommuner).
• minskad lokal närvaro från arbetsförmedling och förmedlare.
• en på sikt en utökad digitalisering med förflyttning av spontana besök till
självservice, personlig service via telefon, chatt och videomöte.
• minskade anslag och beslut om åtgärder för långtidsarbetslösa (t.ex.
extratjänster).
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Även utbildningspolitiken omnämns i de förändringar som föreslås kring
arbetsmarknadspolitiken där det uppges att fler förberedande utbildningar för
arbetsmarknaden ska tillhandahållas inom reguljära utbildningsverksamheter så
som vuxenutbildning.
Förändringarna inom statliga arbetsmarknadspolitiken och arbetsförmedlingen
som myndighet oroar kommunerna och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
då det riskerar att få stora konsekvenser för arbetssökande, framförallt de utsatta
grupperna, och kan medföra stora utmaningar för kommunerna. SKL är i grunden
positivt till att arbetsförmedlingen förändras men att det förutsätts en hållbar
arbetsmarknadspolitik i hela landet och en plan för fortsättningen. SKL uppger att
kommunerna är beredda att vara med och ta ett fortsatt stort ansvar för
arbetsmarknadspolitiken men att detta ansvar måste tydliggöras, regleras och
kompenseras.
Oavsett arbetsförmedlingens förändrade uppdrag och användning av andra aktörer
förväntas kommunerna därmed ha en fortsatt stor del i arbetsmarknadspolitiken.
Om och hur förändrade åtaganden förtydligas, genom eventuella förordnanden,
regleringar, kompenseringar eller endast genom en övervältring av behov är idag
oklart.
Arbetsmarknadsverksamhet i Lysekil
Lysekils kommun har sedan ett flertal år arbetat för att utveckla samverkan och
samarbete via olika överenskommelser (DUA) mellan framförallt kommunens
arbetsmarknadsenhet, individ- och familjeomsorg och vuxenutbildning samt
arbetsförmedlingen för att på bästa sätt försöka stödja individer på vägen till
arbete, utbildning och egen försörjning. Arbetsförmedlingens verksamhet i Lysekil
återfinns också sedan något år tillbaka i arbetsmarknadsenhetens lokaler på
Högskolecentrum.
Att i enlighet med utredningens förslag bilda en egen förvaltning i kommunen med
arbetsmarknadsenheten, individ- och familjeomsorgens verksamhet
försörjningsstöd och vuxenutbildning blir att ta ytterligare steg. Att gå från
samverkan och samarbete till gemensam ledning och styrning av kommunens
verksamheter som tillsammans syftar till att bidra till att personer kommer i arbete,
utbildning och egen försörjning. En ny förvaltning kan också gynna kommunens
arbete med att möta och bättre ta sig an kommande utmaningar till följd av
förändringar på arbetsmarknadsområdet.
Verksamheter i en Arbetslivsförvaltning
Följande verksamheter föreslås samlas i en gemensam organisation:
Arbetsmarknadsenheten (AME)
Arbetsmarknadsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för
kommunens arbetsmarknadspolitiska verksamhet, daglig verksamhet (enligt LSS)
och sysselsättning (enligt SoL). De arbets- och sysselsättande insatserna i
kommunen har sedan en längre tid varit samlade inom en och samma enhet.
Arbetsmarknadsenheten i sin helhet (verksamheter, insatser, personal, budget,
lokaler) föreslås föras över i den nya Arbetslivsförvaltningen.
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AME ansvarar även för Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i kommunen men
resursen om 0,5 arbetskonsulent avsätts av kommunstyrelsen,
utbildningsnämnden och socialnämnden gemensamt med 100tkr vardera. Dessa
budgetmedel överförs lämpligen till den nya förvaltningens ekonomiska ram.
Individ- och familjeomsorgen - försörjningsstödet
De delar av vuxenenheten inom socialförvaltningens avdelning för individ- och
familjeomsorg som hanterar försörjningsstöd, förmedlingsärenden och
flyktingmottagande föreslås överföras till den nya förvaltningen, liksom budgetoch skuldrådgivningen.
Den kommunala nämnd som ansvarar för försörjningsstödet skall, i enlighet med
Socialtjänstlagen, verka för att frigöra och utveckla människors egna resurser.
Uppdraget har två delar, stöd och myndighetsutövning:
1. att ge den enskilde stöd i att komma närmare egen försörjning och
2. under tiden, innan egen försörjning uppnåtts, bedöma rätten till

ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

Det finns möjligheter att ställa krav på den som söker försörjningsstöd. Den
sökande skall stå till arbetsmarknadens förfogande och vara aktivt arbetssökande.
Det finns möjlighet att erbjuda en kompetenshöjande insats, såsom praktik, och det
finns också lagstöd för att kräva deltagande i en sådan insats (om den enskilde inte
har tydliga skäl som talar emot detta).
Det finns undantag från kravet att stå till arbetsmarknadens förfogande. Det kan
vara sjukdom eller särskilda sociala skäl som gör det uppenbart att personen ifråga
inte är redo för att arbeta. Då behöver personen få andra insatser eller vård.
Socialsekreteraren har som uppgift är att undersöka den enskildes förutsättningar
inför arbete och att ställa rätt krav och erbjuda rätt insatser och stöd. Den som har
en sjukdom kan behöva stöd i att få kontakt med rätt sjukvårdsinstans för vård,
samt med Försäkringskassan. Den som är arbetslös kan behöva insatser från
Arbetsförmedling och Arbetsmarknadsenhet. Detta ska ske i samverkan mellan
myndigheterna.
Budget- och skuldrådgivning är en annan insats som kan förbättra enskildas
ekonomi och hälsa. Överskuldsättning innebär en risk för dålig psykisk hälsa och i
förlängningen kan det leda till suicid. Budget- och skuldrådgivaren erbjuder:
•

råd kring ekonomi och skulder

•

stöd i kontakten med inkassoföretag och fordringsägare

•

hjälp med att upprätta avbetalningsplaner

•

stödja den som är överskuldsatt i processen att ansöka om skuldsanering.

Vuxenutbildningen
Lysekils vuxenutbildning är en del av Campus Väst som omfattar
Gullmarsgymnasiet och Lysekils vuxenutbildning. Campus Väst har tre skolenheter
med en rektor på respektive skolenhet. Målsättningen med Campus Väst är att
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erbjuda utbildning för invånare och arbetsliv i Lysekil genom samverkan med
interna och externa aktörer. Vuxenutbildningarna inom SML har sedan länge en väl
etablerad samverkan som möjliggör ett brett kursutbud för medborgarna i de tre
kommunerna.
Vuxenutbildningen i sin helhet föreslås föras över till den nya förvaltningen.
Utgångspunkten i kommunal vuxenutbildning ska vara den enskildes behov och
förutsättningar. Elever ska vara redo för studier och kunna tillgodogöra sig
utbildningen. Den som fått minst utbildning ska prioriteras.
Lysekils vuxenutbildning omfattar:
•

kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

•

kommunal vuxenutbildning grundläggande nivå

•

kommunal vuxenutbildning gymnasial nivå, både teoretiska och
yrkesinriktade kurser

•

uppdragsutbildning som utformas efter behov i offentlig och privat sektor

•

yrkeshögskola

•

lärcentra samarbete med universitet och högskola för att underlätta högre
studier på hemmaplan

•

samhällsorientering för nyanlända.

Målen för kommunal vuxenutbildning är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt
lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte
att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga
utveckling.
Den 1 januari 2018 infördes utbildningsplikt som innebär att alla nyanlända som
tar del av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser och är i behov av utbildning
anvisas till utbildning. Utbildningsplikten medför ökad efterfrågan på utbildning
inom vuxenutbildningen.
Särvux
Särvux är en del av vuxenutbildningen med en egen läroplan för intellektuellt
funktionshindrade och vuxna med förvärvad hjärnskada. Särvux är idag organiserat
inom särskolan, men föreslås nu integreras med övrig vuxenutbildning och föras
över till den nya förvaltningen.
Samhällsguide
Sedan årsskiftet 2019 har kommunen en permanent funktion som samhällsguide
(en heltidstjänst). Anställningen ligger idag inom kommunstyrelseförvaltningens
avdelning för hållbar utveckling i avvaktan på organisationsförändring. Funktionen
föreslås ingå i den nya arbetslivsförvaltningen. Samhällsguiden finansieras via
schablonersättningen från Migrationsverket avseende nyanlända.
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Samordningsförbundet Väst
Lysekils kommun är tillsammans med åtta andra kommuner en part i
Samordningsförbundet Väst. Förutom kommunerna ingår Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen som parter. Förbundet verkar
inom lagen för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210).
Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få
stöd och rehabilitering till egen försörjning samt att stödja och medverka till
samverkan mellan parterna. De insatser som förbundet finansierar kompletterar
myndigheternas ordinarie verksamheter. Förbundet leds av styrelse och
förbundschef som till stöd har en beredningsgrupp med tjänstepersoner från
parterna.
Ledamot till förbundsstyrelsen utses av kommunfullmäktige och medlemsbidraget
ingår i kommunstyrelsens budget. Vid kommande val av politisk representation i
förbundet bör det beaktas att skapa en koppling till den nämnd som ansvarar för
arbetslivsförvaltningen. Då förbundets syfte och arbete har samma målbild som
den nya arbetslivsförvaltningen ska representation i beredningsgrupp och andra
forum som leds av förbundet utgöras av tjänstepersoner från
arbetslivsförvaltningen vilket gynnar utvecklingen av arbetet både i förvaltningen
och i förbundet.
Budget
Budget och antal årsarbetare för de verksamheter som föreslås ingå i
arbetslivsförvaltningen framgår av nedanstående tabell. Totalt handlar det om en
budgetram (netto) på 40 416 tkr och 59 årsarbetare eller ca 65 personer.
VuxenSärvux
utbildningen

AME

IFO
vuxna

Totalt

-7 325

-234

-10 687

-4 610

-22 856

Personalkostnader 13 819

1 566

19 011

4 216

38 613

Lokalkostnader

1 796

40

2 296

0

4 132

Övriga kostnader

2 621

19

2 253

15 634

20 527

Budgetram 2019

10 911

1 391

12 873

15 240

40 416

Årsarbetare

25,0

2,75

24,25

7,0

59,0

Intäkter

Budgetbeloppen 0ch antalet årsarbetare ovan kan komma att bli föremål för
mindre justeringar i samband med genomförandet av organisationsförändringen
eftersom förvaltningen i detta skede inte har lagt kraft på att utreda alla
kostnadsfördelningar på detaljnivå. Det kan handla om fördelning av vissa
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gemensamma administrativa funktioner, kostnader för verksamhetssystem med
mera. Sådana frågor får hanteras i genomförandeskedet. Utgångspunkten är att
bildandet av den nya förvaltningen ska ske inom befintliga ekonomiska ramar.
Fortsatt arbete
Under förutsättning av att ett inriktningsbeslut fattas om att bilda en
arbetslivsförvaltning enligt förvaltningens förslag så måste reglementena för
kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och socialnämnden revideras. Vidare
måste arbetet med planering för genomförande av förändringen från och med
2020-01-01 starta omgående. Det handlar om att skapa en intern organisation och
processer i den nya förvaltningen liksom personalkonsekvenser på individnivå.
Kommunstyrelseförvaltningen kommer att leda detta arbete i samråd med berörda
verksamheter och fackliga organisationer.

Leif Schöndell
Kommundirektör
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-05-29

24 (41)

§ 89
Beslut om antagande av detaljplan för del av Vägeröd 1:70 m.fl.,
Östersidan, Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2019-181

Ett förslag till detaljplan för garage, del av Vägeröd 1:70 m.fl. på Östersidan i Lysekils
kommun, har arbetats fram av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Planförslags syfte inför samråd var att möjliggöra uppförande av ytterligare 20 garage
utöver de befintliga; utföra en gång-och cykelväg i anslutning till väg 785, samt utföra
en ny lokal tillfart till fastigheten Evensås 1:137.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av underlagen som samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram inför antagande av detaljplanen och förvaltningen har
inget att tillägga eller förändra.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-19
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-05-27 med bilagor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplan för del av Vägeröd 1:70 m.fl.,
Östersidan, Lysekils kommun, och överlämna den till kommunfullmäktige för
antagande enligt 5 kap 29 § Plan- och bygglagen (1987:10.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-05-19

LKS 2019-000181

Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert , 0523-61 31 04
mari-louise.dunert@lysekil.se

Beslut om antagande av detaljplan för del av Vägeröd 1:70
m.fl., Östersidan, Lysekils Kommun
Sammanfattning
Ett förslag till detaljplan för garage, del av Vägeröd 1:70 m.fl. på Östersidan i
Lysekils kommun, har arbetats fram av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Planförslags syfte inför samråd var att möjliggöra uppförande av ytterligare 20
garage utöver de befintliga; utföra en gång-och cykelväg i anslutning till väg 785,
samt utföra en ny lokal tillfart till fastigheten Evensås 1:137.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av underlagen som
samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram inför antagande av detaljplanen
och förvaltningen har inget att tillägga eller förändra.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplan för del av Vägeröd 1:70 m.fl.,
Östersidan, Lysekils kommun, och överlämna den till kommunfullmäktige för
antagande enligt 5 kap 29 § Plan- och bygglagen (1987:10).
Ärendet
Ett förslag till detaljplan för garage, del av Vägeröd 1:70 m.fl. på Östersidan i
Lysekils kommun, har arbetats fram av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Planförslags syfte inför samråd var att möjliggöra uppförande av ytterligare 20
garage utöver de befintliga; utföra en gång-och cykelväg i anslutning till väg 785,
samt utföra en ny lokal tillfart till fastigheten Evensås 1:137.
Samhällsbyggnadsnämnden godkände utställningsutlåtandet av detaljplanen för
garage, för del av Vägeröd 1:70 m.fl. på Östersidan i Lysekils kommun den
2019-04-25, § 63.
Förvaltningens synpunkter
Samhällsbyggnadsnämnden kommer vid sitt sammanträde den 27 maj behandla
förslaget till detaljplan, men för att ärendet ska hinna med till kommunfullmäktige
den 12 juni, kommer beslutet från samhällsbyggnadsnämnden att läggas fram på
kommunstyrelsens bord den 29 maj, övriga underlag finns med i kallelsen till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av underlagen som
samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram inför antagande av detaljplanen
och förvaltningen har inget att tillägga eller förändra.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare
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Bilagor
- Planbeskrivning, 2018-11-28, Justerad 2019-05-06
- Genomförandebeskrivning, 2018-11-28, Justerad 2019-05-06
- Plankarta, 2018-11-28, Justerad 2019-05-06
- Fastighetsförteckning, 2019-01-08
- Behovsbedömning, 2011-05-18
- Samrådsredogörelse, 2016-11-15
- Utställningsutlåtande, 2019-04-03
- Dagvattenutredning, Sweco, 2018-10-24
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten
Exploatören
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Tjänsteskrivelse
Datum
2019-05-13

Dnr
B-2018-560

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten
Fredrik Jonasson 0523-613369
fredrik.jonasson@lysekil.se

Beslut om antagande av detaljplan för Del av Vägeröd 1:70
m.fl., Östersidan, Lysekils Kommun
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för garage
vid Östersidans vägskäl, del av Vägeröd 1:70 m.fl.
Planförslagets syfte är att uppföra 12 garage utöver de befintliga.
Planförslaget har justerats med anledning av inkomna synpunkter under utställning
och är nu färdig för antagande. Planprocessen bedrivs med normalt planförfarande
enligt ÄPBL 1987:10.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att för egen del godkänna förslaget till
detaljplan för del av Vägeröd 1:70 m.fl., Östersidan, Lysekils Kommun, samt att
överlämna den till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29 § Plan- och
bygglagen (1987:10).
Ärendet
Ett förslag till detaljplan för garage, för del av Vägeröd 1:70 m.fl. på Östersidan i
Lysekils kommun har varit utsänt på samråd från 2011-10-27 till 2011-12-08.
Planförslags syfte inför samråd var att möjliggöra uppförande av ytterligare
20 garage utöver de befintliga; utföra en gång-och cykelväg i anslutning till väg 785,
samt utföra en ny lokal tillfart till fastigheten Evensås 1:137.
Efter samrådsperioden har planarbetet varit vilande till sommaren 2016.
Planförslaget har omarbetats efter samrådet till att omfatta 12 garage utöver de
befintliga. Utförande av lokal tillfart till fastigheten Evensås 1:137 är ej aktuellt inom
detaljplanarbetet. Gång- och cykelvägen stod klar 2016.
Detaljplanen har varit utsänt på utställning från 2019-01-14 till 2019-02-25.
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett
granskningsutlåtande, vilken godkändes av samhällsbyggnadsnämnden den 25 april
2019 § 63.
Föreslagna justeringar är av redaktionell karaktär, och planförslagets huvudsakliga
innehåll och slutsatser påverkas inte avsevärt vid jämförelse med planens
utformning under granskningsskedet.
Planförslaget skickas nu för antagande i kommunfullmäktige.

Per Garenius
Förvaltningschef

Fredrik Jonasson
Handläggare
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Bilagor
- Planbeskrivning, 2018-11-28, Justerad 2019-05-06
- Genomförandebeskrivning, 2018-11-28, Justerad 2019-05-06
- Plankarta, 2018-11-28, Justerad 2019-05-06
- Fastighetsförteckning, 2019-01-08
- Behovsbedömning, 2011-05-18
- Samrådsredogörelse, 2016-11-15
- Utställningsutlåtande, 2019-04-03
- Dagvattenutredning, Sweco, 2018-10-24
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten
Exploatören
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Detaljplan för

DEL AV VÄGERÖD 1:70 m.fl.
Östersidan,
Lysekils kommun

PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR
- Planbeskrivning (denna handling)
- Genomförandebeskrivning, 2018-11-28, justerad 2019-05-06
- Plankarta, 2018-11-28, justerad 2019-05-06
- Fastighetsförteckning, 2019-01-08
- Behovsbedömning, 2011-05-18
- Samrådsredogörelse, 2016-11-15
- Utställningsutlåtande, 2019-04-03
- Dagvattenutredning, SWECO, 2018-10-24, ver.3
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INLEDNING
Bakgrund

Planområdet är beläget vid Östersidan på Skaftö i anslutning till väg 785. Inom
området finns en privatägd fastighet (Vägeröd 1:63), parkeringsplatser, allmän
platsmark samt 24 st garage med en sammanlagd byggnadsyta på ca 700 m² fördelat på 2 byggnader om ca 320 m² respektive ca 370 m².

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra uppförande av maximalt 12 st garage, utöver de
befintliga. Samrådsförslaget innebar en utbyggnad av ca 20 st nya garage men
har i detta skede minskat i antal.
Den gång- och cykelväg, i anslutning till väg 785, som beskrevs i samrådskedet är
utbyggd och stod klar 2016, ingår i planområdet. Den nu pågående detaljplanen
kommer, om den antas, att ersätta gällande detaljplan 1484-P89-11, lagakraftvunnen 1989-09-25, till sin helhet.

Planprocessen

Planprocessen bedrivs med normalt planförfarande enligt ÄPBL 1987:10. Det
innebär att förslaget kommer att samrådas och ställas ut innan det kan tas upp
för godkännande och antagande. Tidpunkten för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas.
Planförslaget har varit ute på samråd från 2011-10-27 till 2011-12-08. Synpunkter
som inkommit har besvarats och planförslaget har kompletterats och justerats
enligt nedan:
•
•
•
•
•
•
•

Antal garage minskas till max tolv stycken
Dagvattenutredning har genomförts
Byggnadshöjder blir synonyma med befintliga garage
Planbeskrivningen kompletteras och justeras
Genomförandebeskrivningen justeras i avseende ansvarsfördelning
Plankartan kompletteras och justeras.
Höjdsystem har uppdaterats till RH 2000

I samrådsredogörelsen står det felaktigt att befintliga garage har en
byggnadshöjd på 3 meter. Detta beror på en feltolkning av hur byggnadshöjd
beräknas på olika typer av byggnader. Efter inmätning av befintliga garage
kan det konstateras att de garage som är uppförda med pulpettak har en
byggnadshöjd som varierar mellan 3,3 och 3,6 meter. De garage som är
uppförda med sadeltak har en byggnadshöjd som varierar mellan 2,3 och 2,6
meter.
Därefter har planförslaget skickats ut för granskning. Under granskningen har
det inkommit ytterligare synpunkter som har medfört att en del justeringar
gjorts. Dessa redovisas längst bak i planbeskrivningen under rubriken Justering.
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Preliminär tidplan för planarbetet

Beslut om samråd		
okt 2011		
Samråd			okt-dec 2011
Beslut om utställning
nov-dec 2018
Utställning			jan-feb 2019					
Godkännande i KS		
maj 2019
Antagande i KF		
juni 2019

PLANDATA

Lägesbestämning, areal och avgränsning

Planområdet är beläget vid Östersidan på Skaftö i anslutning till väg 785.
Planområdet utgörs av del av fastigheten Vägeröd 1:70, som har en areal på ca
0,6 ha, samt fastigheten Vägeröd 1:63. Planområdet gränsar till väg 785 i öster,
lokalgatan Östanlid i söder och befintlig bebyggelse i väster och norr.

Planområdet på Östersidan

Planområdets läge på Skaftö

Markägoförhållanden

Lysekils kommun äger fastigheten Vägeröd 1:70, medan fastigheten Vägeröd
1:63 är privatägd.

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN

Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB

I miljöbalkens 3 kap ”Grundläggande bestämmelser för hushållning med markoch vattenområden” föreskrivs bland annat att särskild hänsyn skall tas till
områden som är ekologiskt känsliga, av betydelse för fiske och vattenbruk, som
har stora natur- och kulturvärden och är av betydelse för friluftslivet. Sådana
områden ska så långt som möjligt skyddas från åtgärder som påtagligt kan
skada värdena eller försvåra näringarnas bedrivande.
Enligt miljöbalkens 3 kap 6 § ska områden som är av riksintresse för
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naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.
Havsområdena väster, norr och öster om Skaftö liksom Skaftös östra delar och
norra strandområden är av riksintresse för naturvård. De värden som avses
är framför allt knutna till Gullmarsfjorden. Planområdet ligger dock utanför
riksintressen för naturvård.
Hela Skaftö är av riksintresse för friluftslivet och har goda förutsättningar för
bland annat natur- och kulturstudier, strövande, bad, båtsport, paddling och
fritidsfiske.
Planförslaget ligger inom riksintresset för kulturmiljövård. Riksintresset
beskriver Östersidan och Fiskebäckskil som ett väl bevarat skärgårdssamhälle
med en varierad och tät trähusbebyggelse som speglar olika sociala skikt.
Enkla fiskarstugor och sjöbodar trängs med dubbelhus och stora skepparvillor.
Påkostad träarkitektur visar på det välstånd som fiskeindustri och fraktfart gav
under 1800-talet.
Planområdet är beläget vid infarten till Östersidans samhälle och har sedan
50-talet används som parkeringsplats för boende i närheten. Närliggande
bebyggelse är av varierande ålder, och hus som är uppförda på slutet av 1800-talet
samsas med hus från mer modern tid. Befintliga garage inom planområdet är
uppförda mellan sent 70-tal och 00-tal.
Föreslagen markanvändning bedöms som lämplig och utgör en från allmän
synpunkt god hushållning med mark då området redan är ianspråktaget av
garage och parkering. En utbyggnad av ytterligare 12 stycken garage inom
området bedöms inte heller skada friluftslivet eller natur- och kulturmiljön enligt
miljöbalkens 3 kap.
Nedanstående kartor visar riksintresseområdena i förhållande till planområdet.

Riksintresset för kulturmiljövård omfattar delar av Östersidan
och Fiskebäckskil. Planområdet i svart ring.
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Riksintresset för friluftsliv omfattar hela Skaftö.
Planområdet i svart ring.

DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄGERÖD 1:70

Särskilda hushållningsbestämmelser och Natura 2000, 4 kap MB

Hela Skaftö omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljöbalkens
4:e kapitel och är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden
som finns i området. Ingrepp i miljön får endast komma till stånd om det
kan ske på ett sådant sätt att det inte påtagligt skadar områdets natur- och
kulturvärden. Bestämmelserna avser inte att utgöra hinder för utveckling av
befintliga tätorter eller det lokala näringslivet.

Planområdet omfattas av 4 kap. 4§ MB, högexploaterad kust, där
fritidsbebyggelse endast får komma till stånd i form av kompletteringar till
befintlig bebyggelse.
Planförslaget innebär en komplettering av befintlig bebyggelse och syftar till
att uppföra 12 stycken garage inom ett område som redan är ianspråktaget
av parkering och garage. Planområdet är utpekat i ÖP som ett område med
oförändrad markanvändning. Någon avvikelse från 4 kap. 4§ MB bedöms
därmed inte ske.
Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda områden.
Gullmarsfjordens vattenområde norr om Östersidan omfattas av naturreservat
och är närmast belägna Natura 2000-område. Ett genomförande av
planförslaget bedöms inte förändra förhållandena inom Gullmarsfjordens
naturreservat eller Natura 2000-område. Gulmarsfjordens centralbasäng är
huvudrecipient för dagvattenavrinning från området. En dagvattenutredning,
daterad 2018-10-24, är utförd och visar att recipientens biologiska och kemiska
status inte kommer påverkas negativt vid en exploatering inom planområdet. Se
dagvattenutredningen under rubriken "teknisk försörjning".

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB

Enligt Miljöbalken 5 kap 1 § får Regeringen för vissa geografiska områden eller
för hela landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller
miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa och
miljö eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller
miljö (miljökvalitetsnormer).
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Genomförandet av vattenförvaltningen, som är det svenska genomförandet av
EU:s vattendirektiv, innebär att Sveriges vattenmyndigheter ska kartlägga och
analysera alla vatten, fastställa mål/kvalitetskrav och upprätta åtgärdsprogram
för vattenmiljöerna i Sverige samt övervaka dem. Miljökvalitetsnormerna
anger de kvalitetskrav som kommer att gälla för vattenmiljöerna. Målet är att
alla vatten (yt-, kust- och grundvatten) ska nå minst god status under perioden
2015-2027.
Miljökvalitetsnormen för en vattenförekomst är en rättsligt bindande
bestämmelse för myndigheter och kommuner vid tillämpning av
miljöbalken i frågor om tillåtlighet, tillstånd, godkännanden, dispenser och
anmälningsärenden, vid tillsyn eller vid meddelande av föreskrifter. Dessutom
ska kommuner och myndigheter följa miljökvalitetsnormen vid planering och
planläggning, till exempel enligt plan- och bygglagen.
Enligt föreskrifter om miljökvalitetsnormer som trädde i kraft i december
2009 har den nuvarande ekologiska statusen klassificerats som måttlig
och den kemiska statusen som god. För samtliga kustvattenförekomster i
Västerhavsdistriktet, d.v.s. även Gullmaren, gäller att miljökvalitetsnormen för
ekologisk och kemisk status sätts till god status med tidsfrist till år 2021 i de fall
normen inte redan är uppfylld.
En dagvattenutredning för området är genomförd, daterad 2018-10 24.
Utredningen visar att en exploatering inte kommer bidra till att
miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas. Se
dagvattenutredningen under rubriken "teknisk försörjning".
Strandskydd
Området berörs inte av strandskydd.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

I översiktsplanen, ÖP 06, för Lysekils kommun antagen i juni 2006 och
aktualitetsförklarad 2010, är marken utpekad som område med oförändrad
markanvändning. Planförslaget syftar till att uppföra ytterligare garage inom ett
område som redan är ianspråktaget för parkering och garage, och står därmed
inte i strid med översiktsplanens utpekade markanvändning.

Detaljplaner

I gällande detaljplan, 1484-P89-11, anges att markanvändningen för området
är naturmark, mark för bostäder, mark för garagebyggnader och parkering.
Kommunen är inte huvudman för de allmänna platserna.
Garagen medges en byggnadshöjd på 4 meter och regleras utförandemässigt
genom en bestämmelse där utformning ska ske i enlighet med befintliga garage.
Byggnadshöjd för bostadshus är 7,5 meter med en högsta taklutning på 33o .
Lokalgatan i planområdets norra del används som infart till fastighet Vägeröd
1:98 och utföres och underhålles av denne.

Inom planområdet tillkommer maximalt 12 stycken garage. Områdets
marknivåer och byggnadshöjder har mäts in och utgör underlag för
planförslagets angivna byggnadshöjder, tillsammans med senast inkomna
bygglovshandlingar och gällande plan för området. Planförslagets byggrätt för
nya garage bedöms synonyma med befintliga garage.
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Planprogram

Planprogram har inte upprättats för detaljplanen, då planen bedöms vara
förenlig med översiktsplanens intentioner. Planen genomförs med normalt
planförfarande.

Kommunala program
Markförsörjningsstrategi
I kommunens markförsörjningsstrategi står det skrivet att bebyggelsen bör
lokaliseras med hänsyn till att möjliggöra en långsiktigt hållbar utveckling.
Detta innebär att man bör:
• Undvika fragmentering av landskapet
• Utnyttja befintliga strukturer såsom vägar, VA-nät m m
• Begränsa behovet av transporter
• Förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik
• Utnyttja befintlig service och förstärka underlaget för denna
• Åstadkomma goda och attraktiva boendemiljöer utifrån ett brett spektra av
behov.
Planförslaget följer intentionerna i markförsörjningsstrategin.
Riktlinjer för dagvattenhantering
Riktlinjer för dagvattenhantering i Lysekils Kommun ingår i den VA-policy som
antogs av KF 2015-09-24. Enligt riktlinjerna för befintliga, bebyggda områden
ska fastighetsägare uppmuntras att omhänderta rent dagvatten lokalt inom
tomtmark genom infiltration eller perkolation. Dagvatten från planområdet
kommer att omhändertas så att riktlinjerna följs. Se dagvattenutredningen.

Kommunala beslut i övrigt

Kommunen beslutade 2010-06-30 att bevilja planbesked för ändring av
befintlig detaljplan i syfte att öka antalet garageplatser.
Kommunen beslutade 2011-10-19 att skicka ut planen på samråd enligt 5 kap
20§ PBL. Beslut togs samtidigt om att planens genomförande inte bedöms
medföra risk för betydande miljöpåverkan.
Byggnadsnämnden har godkänt samrådsredogörelsen daterad 2016-11-15.

BEHOVSBEDÖMNING AV MKB

Under framtagandet av aktuellt planförslag har en behovsbedömning gjorts
för att bedöma om planens genomförande kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. Behovsbedömningen presenteras i ett separat dokument, daterat
2011-05-18. Konsekvenserna av planens genomförande beskrivs också i denna
planbeskrivning.

Sammanfattning

Ett genomförande enligt planen bedöms inte medföra någon betydande
miljöpåverkan.
Planförslaget berör inget Natura 2000-område eller någon ekologiskt känslig
miljö, medför inte skada på något område av riksintresse eller åsidosätter
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miljökvalitetsnormer. Nationella miljömål motverkas inte. Planens eventuella
effekter på kort och lång sikt bedöms inte medföra någon risk för miljön,
människors hälsa och säkerhet eller vara olämplig hushållning med mark,
vatten och andra resurser.
En miljöbedömning för planens genomförande behöver därmed inte
genomföras och det finns inget behov av att upprätta en särskild
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 12§ MB.

Kommunens ställningstagande

Länsstyrelsen har getts tillfälle att yttra sig över behovsbedömningen och
kommunens förslag till ställningstagande. Länsstyrelsen har 2011-06-20
skriftligen meddelat att de delar kommunens uppfattning att planförslaget
inte kan förväntas innebära betydande miljöpåverkan. Planförslaget behöver
därmed inte miljöbedömas.
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH
KONSEKVENSER
Natur

Mark och vegetation
Förutsättningar:
Naturområdet inom planområdet har till största delen en vegetation av tall samt
lågväxta buskar. Terrängen består i huvudsak av plant berg i dagen med liten
lutning mot väster. Se översiktsbilder nedan. Övrig mark inom planområdet
består av asfalterade ytor och befintlig bebyggelse.

Förändringar:
Viss del av naturområdet kommer att tas i anspråk för garageutbyggnaden men
kommer i övrigt att behållas orört. Det planerande exploateringsområdet utgör
en yta av ca 700 m², där garagens sammanlagda yta utgör ca 400 m².
Yta som regleras från naturmark till kvartersmark utgör ca 600 m².
Naturmarkens totala area inom planområdet innan exploatering är ca 4000 m².
De nya garagen byggs på en något högre nivå än befintliga för att undvika
för mycket sprängning. En planbestämmelse som reglerar marknivån vid
nya garage införs på plankartan och medger en lutning på 1:100. Föreslagen
marklutning säkerställer att dagvattenavrinning sker i en lämplig takt och
riktning, samt minimerar risk för vattenansamlingar som kan frysa vintertid.
Geoteknik
Grundläggning:
Grundläggning av garagebyggnaderna kommer att utföras på dels plansprängt
berg och dels på fyllnadsmassor av berg på berg.
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En sprängplan upprättas i och med detaljprojektering och ska beskriva hur
sprängningsarbetet ska utföras. Samråd med berörda ska genomföras.
Skredrisk:
Ett plangenomförande bedöms inte medföra risk för skred.
Blocknedfall och bergras:
Ett plangenomförande bedöms inte medföra risk för blocknedfall och bergras.
Radon:
Bergarten inom planområdet är grå gnejs som inte innebär någon förhöjd
radonrisk.

Bebyggelseområden

Bebyggelse
Förutsättningar:
Inom planområdet finns ett bostadshus, samt två garagelängor med asfalterad
yta emellan, en gc-väg längs väg 785 samt en asfalterad parkeringsyta mellan
garagen och gc-vägen.
På fastigheten Vägeröd 1:63 står ett tillbyggt garage som är uppfört på
prickmark. Bygglov har gets för garaget med godkännande om avvikelse från
detaljplan.
Byggnadshöjden för garage är enligt gällande detaljplan 4 meter, och regleras
utseendemässigt med en v-bestämmelse; "utföres lika befintliga garage".
Beräkning av byggnadshöjd skiljer sig åt beroende av taktyp.
Byggnadshöjd för sadeltak är avståndet mellan markens medelnivå runt
byggnaden till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders
lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. Byggnadshöjd för pulpettak mäts
i den punkt där fasadplanet skär en 45-gradig vinkel vid byggnadens taknock.
Se sektionsbild nedan.
Nockhöjd 3,9

Byggnadshöjd
sadeltak

3.9
3.0
45°

Marknivå

Nockhöjd 3.9

Byggnadshöjd
pulpettak

3.9
3.0
45°

Marknivå

Sektionsbild som visar beräknad byggnadshöjd för garage med olika tak inom planområdet.
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Förändringar:
För att förtydliga planförslagets intentioner gällande byggnadshöjder för garage
införs en bestämmelse om högsta nockhöjd. Höjden räknas från markens
medelnivå runt byggnaden.
Högsta nockhöjd för garage med pulpettak föreslås sättas till 3,8 meter. Högsta
nockhöjd för garage med sadeltak föreslås regleras på samma sätt och ges
en nockhöjd på 3,8 meter. För att anpassa nya garage inom området med de
befintliga föreslås en takvinkel om minst 4⁰ och max 8⁰.
En planbestämmelse som reglerar marknivån vid nya garage införs på
plankartan och medger en lutning på 1:100.
Gång- och cykelvägen längs väg 785 som beskrevs i samrådsskedet har blivit
utbyggd och stod klar 2016.
Den i samrådskedet föreslagna tillfarten till fastigheten Evensås 1:137 har utgått
då den bedömts som olämplig och utgör ett alltför stort intrång i naturen.
För att säkerställa tillfart till Evensås 1:98 föreslås att lokalgata om ca 80 kvm
ersätts av prickad kvartersmark och att ett avtalsservitut upprättas mellan
kommunen och fastighetsägarna. En egenskapsbestämmelse införs för att
säkerställa att marken endast får användas som in- och utfart.
Område för kvartersmark med användning P föreslås utökas till att omfatta
mark som används till in- och utfart till de nya garagen. Mark som används som
in- och utfart prickmarkeras för att säkerställa tillgängligheten till garagen.
Tillbyggt garage inom fastighet Vägeröd 1:63 görs planenlig och prickmarken
justeras för att säkerställa garagets placering och återuppförande vid händelse
av brand, ras etc. etc.
Konsekvenser:
De tillkommande garagen ska anpassas till befintliga garage samt omgivande
terräng och bedöms inte förändra landskapsbilden i någon större utsträckning.
Nya garage får en högsta nockhöjd som är synonym med befintliga garage.
För garage med pulpettak föreslås en nockhöjd på 3,8 m, och för garage med
sadeltak föreslås samma reglering. Takvinkeln regleras med en bestämmelse om
minst 4⁰ och max 8⁰.
Planbestämmelse om föreskriven markhöjd innebär att marklov inte krävs för
schakt- eller grävarbeten inom anvisat område.
För in- och utfart till Evensås 1:98 införs en egenskapsbestämmelse, ”y”,
som anger att marken ska vara tillgänglig för in- och utfart från angränsande
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fastigheter. Ändringen av allmän platsmark till kvartersmark innebär att
Evensås 1:98 får en fastighetsrättsligt säkrad utfart, med möjlighet att kunna
reglera marken till sin fastighet. Allmänhetens anspråk på marken är ytterst
marginellt och överväger således inte den enskilda nyttan som ändringen
medför.
För fastigheten Vägeröd 1:63 bibehålles bestämmelser i enlighet med befintlig
detaljplan. Planbestämmelse betecknad "p" tas dock bort då utritad prickmark
är tillräckligt för att säkerställa placering av byggnader inom fastigheten.
Prickmark justeras så att tillbyggt garage blir planenlig.
Omgivningar och service
Planen har med avseende på dess syfte inga krav på service (mat-/
servicebutiker, skola, förskola mm) och kommunikationsförbindelser.
Arkeologi
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.
Kulturmiljö
Förutsättningar:
Bebyggelsen i Fiskebäckskil och delar av Östersidan är av kulturhistoriskt
riksintresse och omfattas av kommunens kulturminnesvårdsprogram. Området
ingår inte i den kulturhistoriskt intressanta miljön.
Förändringar:
Delar av allmän platsmark, NATUR, tas i anspråk för utbyggnad av garagen och
tillfarterna till dessa.
Konsekvenser:
Planen bedöms inte påverka kulturmiljön negativt.

Gator och trafik

Gator, gång- och cykelvägar
Förutsättningar:
Planområdet är beläget väster om väg 785 med hög trafikintensitet. För att
öka trafiksäkerheten för mopedister, cyklister och gående har en gc-väg längs
väg 785 byggts och stod klar 2016. Gc-vägen sträcker sig från det nybyggda
bostadsområdet Henriksberg till infarten till Östersidans samhälle.
Förändringar:
Förslaget bedöms endast marginellt öka trafikmängder i närområdet.
Tillgänglighet
Förutsättningar:
Tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är
tillgodosedd. Trafiksäkerheten är god.
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Förändringar:
De nya garagen föreslås byggas på en något högre nivå än de befintliga. En
planbestämmelse som reglerar marknivån vid nya garage införs på plankartan
och medger en lutning på 1:100. Föreslagen marklutning säkerställer
tillgänglighet och framkomlighet till nytillkomna garage.
Konsekvenser:
Planen bedöms inte påverka tillgängligheten och trafiksäkerheten negativt.

Teknisk försörjning

Vatten, spillvatten och dagvatten
Förutsättningar:
Vatten-, avlopps- och dagvattenledningar finns inte inom tilltänkt
exploateringsområde. Vägeröd 1:63 har förbindelsepunkt för V-A och
spillvatten i lokalgatan Östanlid. Befintliga dagvattenledningar på Östersidan i
dagsläget hårt belastade och är på många ställen underdimensionerade.
En dagvattenutredning, daterad 2018-10-24, har tagits fram. Den visar hur
dagvattenfrågan kan lösas så att inga ökade dagvattenmängder tillkommer i det
kulverterade diket vid gc-vägen.
Lysekils Kommun förespråkar lokalt omhändertagande av dagvatten om det
finns tekniska och ekonomiska möjligheter till det.
Förändringar:
En dagvattenutredning är utförd, daterad 2018-10-24, och visar på förslag till
fördröjning och rening av dagvatten som genereras i och med exploateringen.
Utredningens beräkningar av dimensionerande flöden med klimatfaktor
svarar mot de riktlinjer som finns i Svenskt Vatten P110. Detta innebär att
flödesberäkningar har gjorts på regnmängder med en återkomsttid på 100
år. Dimensionerande flöden har satts till en återkomsttid på 30 år, vilket är
rekommendationerna för gles bebyggelse, och baseras på data för årsnederbörd
från SMHI:s mätstation Lysekil D (klimatnummer 81170). Uppmätta värden är
759 mm/år, och korrigerat värde är 835 mm/år.
Utredningen visar att det dimensionerande flödet ökar från 8 l/s till 17 l/s efter
exploatering. Med klimatfaktor tredubblas flödet till 22 l/s. Utredningen pekar
också på att även om flödena ökar är de i sammanhanget små.
För att inte öka flödet från planområdet efter exploatering ska ett
fördröjningsmagasin med effektiv volym på 8,5 m³ (totalvolym 28 m³) anläggas
vid de södra garagen. Dagvatten från tillkomande garage avleds via stuprännor
och markförlagda ledningar till magasinet, som i sin tur leds vidare efter
fördröjning till nuvarande anslutningspunkt för dagvatten inom fastigheten.
Ett makadammagasin med angiven dimension bedöms ge god fördröjning och
rening av dagvatten från garagen även vid kraftiga och ihållande regn.
I och med att det norra garaget byggs ut västerut riskerar ett instängt område
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skapas vid kraftiga skyfall där vatten kan samlas och bli stående. För att undvika
översvämning och vattenansamling föreslås att ett avskärande dike anläggas i
planområdets norra del. Diket kan utformas genom höjdsättning av terrängen
så att vattnet naturligt leds till naturmark norr- och österut.
Skyfallsvatten från naturmarkens norra del ska inte ledas till planerade
dagvattenledningar eller fördröjningsmagasin, då dessa inte är
dimensionerande för att ta om hand ytterligare kraftigt flöde.

Principskiss för hantering av dagvatten, från dagvattenutredning 2018-10-24.

Ytterligare fördröjning av dagvatten kan uppnås genom att garagen uppförs
med gröna tak och att genomsläpplig beläggning används i stället för asfalt.
Marknivån vid nya garage föreslås regleras så att dagvatten från hårdgjorda ytor
inte rinner västerut.
En plushöjd för marknivån införs i plankartan och är baserad på ett
lutningsratio på 1:100, vilket skapar lämplig hastighet och riktning för
dagvattenavrinning inom området.
I och med att marknivån är reglerad krävs inget marklov för nedläggning av
fördröjningsmagasin för dagvatten på kvartersmark betecknad n¹.
Fördröjningsmagasin för dagvatten villkoras för startbesked. Anläggningen ska
vid nedläggning kontrolleras och godkännas av sakkunnig.
Värme
Förutsättningar:
Befintliga garagebyggnader saknar centralt uppvärmesystem men kan värmas
individuellt med elradiatorer.
Förändringar:
Tillkommande garage kommer att ha tillgång till samma
uppvärmningsmöjligheter.
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El, tele
Förutsättningar:
Garagen är inte anslutna till det fasta telenätet.
Befintliga garage har ett gemensamt elabonnemang. I anslutning till väg 785
finns belysningsstolpar som belyser parkeringsplatserna.
Förändringar:
De nya garagen förses med el för belysning och uppvärmning. Exploatör
ansvarar för elabonnemang för tillkommande garage.

Hälsa och säkerhet

Riskanalys
Förutsättningar:
Befintliga garage ligger inte inom skyddszonen (12 m) från väg 785 med
avseende på transporter av farligt gods.
Förändringar:
De nya garagen placeras utanför skyddszonen från väg 785.
Buller
Förutsättningar:
Befintliga garage utgör inte någon källa till höga bullernivåer.
Konsekvenser:
Ökningen av antal garage bedöms inte öka bullernivån nämnvärt.
Brandsäkerhet
Förutsättningar:
Inom området finns inga brandposter. Den närmaste brandposten är belägen i
korsningen Östanlid - Lyckes Lid, ca 100 meter från planområdet.
Förändringar:
Garage ska uppföras i enlighet med Boverkets gällande byggnadstekniska regler
för brandskydd och regleras i samband med ansökan om bygglov. Lämpliga
lägen för handbrandsläckare studeras i samråd med Räddningstjänsten under
detaljprojekteringen.
ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
I föreliggande planförslag kommer huvudmannaskapet övertas av Lysekils
kommun. Trafikverket är väghållare för gång- och cykelväg.
Frågor av administrativ karaktär behandlas i den genomförandebeskrivning
som tillhör planförslaget.
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PLANPROCESSEN
Detaljplanen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10) och
planarbetet bedrivs med normalt förfarande, vilket innebär både ett samrådsskede och ett utställningsskede innan detaljplanen kan tas upp för beslut om antagande.
Planförslaget har varit utsänt för samråd under hösten 2011. Därefter kompletterades och justerades planförslaget innan det skickades ut för utställning vintern
2019. Under utställningen inkom ytterligare synpunkter som har medfört att en
del justeringar gjorts. Justeringarna redovisas i slutet av detta dokument.
MEDVERKANDE I PLANARBETET
Fredrik Jonasson, planhandläggare, Samhällsbyggnadsförvaltningen
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Fredrik Jonasson				Anna Wigell
Planhandläggare				Avdelningschef

JUSTERING 2019-05-06
Efter utställning har planhandlingarna justerats och kompletterats
enligt följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kommunen övertar huvudmannaskapet för allmän plats.
Planbeskrivning och genomförandedel uppdateras med förtydligande om att
kommunen ansöker om och bekostar omprövning av Evensås ga:3.
Plankarta och planbeskrivning uppdateras med förvaltningens tolkning av
Evensås ga:3.
Lokalgata till Evensås 1:98 ersätts av prickad kvartersmark med
planbestämmelse ”y” för att säkerställa in- och utfart till fastigheten.
Planbestämmelse ”p” för fastighet Vägeröd 1:63 tas bort.
Genomförandebeskrivningens ansvarstabell revideras enligt synpunkt från
LEVA i Lysekil AB.
Kvartersmark mellan norra och södra befintliga garagelängor ersätts av
”P-Plats” (allmän plats med kommunalt huvudmannaskap).
Planbeskrivningen uppdateras angående arrendefrågor enligt svar till
yttrande från Östersidans Garageägarförening.
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ANTAGANDEHANDLING
Detaljplan för

DEL AV VÄGERÖD 1:70 m.fl.
ÖSTERSIDAN,
LYSEKILS KOMMUN

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

HANDLINGAR
- Planbeskrivning, 2018-11-28, Justerad 2019-05-06
- Genomförandebeskrivning (denna handling)
- Plankarta, 2018-11-28, Justerad 2019-05-06
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning, 2011-05-18
- Samrådsredogörelse, 2016-11-15
- Utställningsutlåtande, 2019-04-03
- Dagvattenutredning, SWECO, 2018-10-24 ver.3

Dnr: B-2018-560
Datum: 2018-11-28
Justerad: 2019-05-06

INLEDNING
Planens syfte är att möjliggöra uppförande av maximalt 12 st garage utöver
de befintliga. Den gång- och cykelväg i anslutning till väg 785, som beskrevs i
samrådskedet är utbyggd och stod klar 2016. Den nu pågående detaljplanen
kommer, om den antas, att ersätta gällande detaljplan, 1484-P89-11, lagakraftvunnen 1989-09-25.
Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska,
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen är en handling som ingår i planhandlingen.
Genomförandebeskrivningen redovisar principiell ansvarsfördelning och
möjligheter till genomförande men har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den skall vara vägledande vid genomförandet av
detaljplanen.

GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor

Huvudmannaskap
Med huvudmannaskap avses bl.a. iordningställande och underhåll samt
ansvaret för allmän platsmark inom ett planområde.
I gällande plan för området, 1484-P89/11, är huvudmannaskapet enskilt och
de allmänna platserna inom planområdet ingår i gemensamhetsanläggning
Evensås ga:3. Naturområde och P-plats inom planområdet driftas av
Östersidans Vägförening.
I föreliggande planförslag kommer huvudmannaskapet övertas av Lysekils
kommun. Trafikverket är väghållare för gång- och cykelväg.
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Detaljplanen
fortsätter att gälla även efter genomförandetidens utgång såvida inte
kommunen fattar beslut om att upphäva detaljplanen eller att en ny detaljplan
upprättas för området.
Ansvarsfördelning
Ansvar för att genomföra planen åligger i huvudsak exploatören. Nedan
redovisas förslag till ansvarsfördelning vad gäller genomförande och drift av
mark och anläggningar inom planområdet.
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TABELL
Anläggning
(kartbeteckning)

Anläggningens ägare

Genomförandeansvarig Driftansvarig

G-CVÄG

Trafikverket

Lysekils Kommun

Trafikverket

P-PLATS

Lysekils Kommun

Lysekils Kommun

Lysekils Kommun

NATUR (Grönområden Lysekils Kommun
med gångstigar)

Lysekils Kommun

Lysekils Kommun

Gatubelysning

LEVA I Lysekil AB

LEVA I Lysekil AB

Dagvattenledningar vid Trafikverket
GC-väg

Trafikverket

Trafikverket

Fördröjningdagvattenmagasin

Exploatör

Exploatör

Exploatör

Dagvattenledningar
Exploatör
inom område betecknat
P-Plats

Exploatör

Exploatör

Allmänna platser

Kvartersmark

Lysekils Kommun

P

Östersidans Garagefören- Östersidans Garageförening / Exploatör
ing / Exploatör

B

Vägeröd 1:63/Lysekils
Kommun1

Vägeröd 1:63/Lysekils
Kommun1.

Östersidans Garageförening / Exploatör
Vägeröd 1:63/ Lysekils
Kommun1

Genomförandeansvarig ansvarar för fördelningen av kostnader och utförande av exploatering med
reglering genom avtal.
1 Lysekils Kommun äger och är genomförandeansvarig och driftansvarig för kvartersmark som
ansluter fastigheten Evensås 1:4 i planområdets nordöstra del, fram tills dess att ett avtalsservitut eller
motsvaradehar tecknats av berörda fastighetsägare.

Avtal
Arrendeavtal mm
Exploatören avser bilda en ny förening för de garage som kommer uppföras.
Avtal om markarrende upprättas mellan den nya föreningen och Lysekils
Kommun efter det att planen har vunnit laga kraft, och avser den mark som
behöver tas i anspråk för ändamålet. Markarrendet ska omfatta mark som
behöver ianspråktas för anläggning av dagvattenmagasin.
Ett avtal bör upprättas mellan ny och befintlig garageförening som beskriver
hantering av ytor och mark som kommer användas gemensamt.
Kommunen avser teckna avtalsservitut för utfart med fastighetsägarna till
Evensås 1:4 och Evensås 1:98.
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Fastighetsrättsliga frågor

Markägande
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande
fastighetsförteckningen.
Allmän plats
Kommunen äger fastigheten Vägeröd 1:70 vilken delvis redovisas som allmän
plats (NATUR) och gc-väg i detaljplanen. De allmänna platserna, förutom
gc-väg, inom planområdet ingår i gemensamhetsanläggning Evensås ga:3 och
driftas av Östersidans Vägförening.
Gemensamhetsanläggningar
Inom planområdet finns del av gemensamhetsanläggning Evensås ga:3.
Anläggningen är organiserad genom en vägförening som ansvarar för
vissa vägar, parkeringar, vägområden och grönområden på Östersidan.
Vägföreningens ansvarsområde redovisas i nedanstående kartor, planområdet
markerat i röd ring. Den del av Evensås ga:3 som ligger inom planområdet
omfattar ca 4000 m² naturmark och ca 1600 m² gatumark med beteckning
”P-Plats.”

En anläggningsförrättning genomfördes 2003 där det bland annat framgår vad
gemensamhetsanläggningen består av, samt ett förtydligande av vad som avses
med ”väg”. Enligt förrättningen avser väg; vägbana och övriga väganordningar
såsom dike, slänt, trumma, mötesplats,vändplats och vägmärke.
Plankartans redovisning av rättighetsområdet för Evensås ga:3 är utformat och
tolkat utifrån förrättningsakten och skiljer sig från den digitala registerkartan.
Lantmäteriets redovisning av rättighetsområdet är felaktig eller missvisande då
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den inte omfattar hela gatuområdet eller naturmarken .
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i sin tolkning utgått från de uppgifter som
beskrivs i den anläggningsförrättning som gjordes 2003-04-10, Akt 1484–272,
där aktbilaga KA1 och KA 2 utgör kartunderlag. Nedan visas rättighetsytan så
som den är redovisad i Lantmäteriets digitala registerkarta, samt förvaltningens
tolkning av rättighetsområdet utifrån Akt 1484-272.

Grön skraffering: Rättighetsyta för Evensås GA:3 som den redovisas i Lantmäteriets digitala registerkarta.
Naturmark och delar av gatumark är inte redovisad som rättighetsytor.

Grön skraffering: Samhällsbyggnadsförvaltningens tolkning av rättighetsyta för Evensås GA:3 utifrån Akt
1484-272. Omfattar redovisning av naturmark och gatumark.

Fastighetskonsekvenser
I föreliggande planförslag kommer huvudmannaskapet övertas av Lysekils
kommun. En omprövning av Evensås ga:3 kommer initieras och bekostas av
Lysekils kommun efter planen vinner laga kraft.
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Ett plangenomförande kommer således medföra att rättighetsområdet för
Evensås ga:3 försvinner inom planområdet och att kommunen kommer överta
ansvaret för drift och underhåll av de allmänna platserna.
Ledningsrätt
Inom planområdet går en ledningsrätt för luftledning, 1484-91/59.1. Vattenfall
är anläggningsägare men har inga ledningar i bruk.
Ett plangenomförande bedöms inte påverka rättighetsområdet.

Ekonomiska frågor

Geoteknik
Eventuella geotekniska åtgärder som krävs för byggnader och anläggningar
inom kvartersmarken bekostas av exploatören.
Markmiljö och fyllnadsmassor
Erforderliga fyllnadsmassor erhålles i första hand genom återanvändning av
sprängmassor från plansprängningen för garagebyggnaderna och dess tillfarter.
Åtgärder för hantering/tillförande av fyllnadsmassor bekostas av exploatören.
Fastighetsbildning
Lysekils kommun kommer, efter att planen har vunnit laga kraft, ansöka om
samt bekosta omprövning av Evensås ga:3 genom lantmäteriförrättning.
Ersättning i enlighet med Anläggningslagen § 40 a skall av Lysekils kommun,
i egenskap av fastighetsägare av Vägeröd 1:70, utbetalas till de fastigheter som
tidigare har haft del i gemensamhetsanläggningen. Summa som ska utbetalas
fastställs i samband med lantmäteriförrättningen.
Skötsel, drift och underhåll
Respektive garageförening ansvarar och bekostar drift och underhåll för de ytor
som de disponerar.
Lysekils kommun ansvarar för drift och underhåll av de allmänna platserna.
Kommunens gatuingenjör uppskattar att beläggningen bör vara helt utbytt
inom en tjugoårsperiod. Beräknad investeringskostnad för drift, underhåll,
snöröjning etc. etc. uppgår till ett maxbelopp på ca 160 000 kronor fram till år
2040. Kostaderna balanseras av intäkterna från markarrendet för garage, som
uppskattningsvis uppgår till ca 20 000 kronor/år.
Planavgift
Vid bygglovsprövning kommer inte planavgift att tas ut. Bygglovsavgifter
kommer att tas ut enligt gällande taxa.
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Tekniska frågor

Vatten, spillvatten och dagvatten
Den planerade utbyggnaden av garagen förmodas inte medföra några avsevärda
tekniska problem. Utförande av gång- och cykelväg i anslutning till väg 785
medförde att befintligt dike kulverterades.
En dagvattenutredning är utförd, daterad 2018-10-24. Dagvatten från
nytillkomna garage föreslås tas om hand lokalt genom ett dagvattenmagasin.
Magasinet kommer fördröja och rena dagvatten för vidare avledning till befintlig
dagvattenleding inom fastigheten. Flöden efter fördröjning bedöms inte påverka
dagvattensituationen inom området negativt.
Åtgärder för omhändertagande av dagvatten som genereras i och med
exploatering utförs av exploatören och är ett villkor för bygglov.
El, Tele
Vattenfall har en markkabel i områdets norra del. Anläggningens exakta läge
är inte inmätt. Enligt avtal Nät 2009 K §7.3 får inte byggnader uppföras,
markninvån ändras eller andra åtgärder utföras som kan påverka funktionen
eller driften av nätägarens anläggning. Vid arbete nära anläggning krävs
bevakning. Vid markarbete ska kabelutsättning i fält alltid begäras. Eventuell
flytt eller förändring av befintliga anläggningar utförs av Vattenfall men
bekostas av exploatör. Bevakning och kabelutsättning beställs hos Vattenfalls
kundtjänst. Ledningsrättsområde för luftburen ledning inom planområdet ägs
av Vattenfall. Ledningsrätten används inte idag.
Belysning
Om anläggningarna inte kan vara kvar i nuvarande läge skall samråd ske med
LEVA och flyttning/ombyggnad bekostas av exploatör.
Brand och säkerhet
Inom planområdet finns ingen brandpost. Den närmaste brandposten är
belägen i korsningen Östanlid - Lyckes Lid, ca 100 meter från planområdet.
Garage ska uppföras i enlighet med Boverkets gällande byggnadstekniska regler
för brandskydd och regleras i samband med ansökan om bygglov.
Naturområden
Målsättningen med områden avsatta som allmän plats NATUR är att bevara och
underhålla den befintliga naturmarken och bör säkerställas under byggtiden
med tydliga markeringar eller avspärrningar. Åtgärder för bibehållande av
allmänplatsmark regleras med exploatören.
Geoteknik
Geoteknisk utredning bedöms inte behövas då marken till övervägande del
utgörs av berg i dagen.
Markmiljö och fyllnadsmassor
Plansprängning av berg för garagen och infart till dessa återanvändes som
fyllnadsmassor.
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PLANPROCESSEN
Detaljplanen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10) och
planarbetet bedrivs med normalt förfarande, vilket innebär både ett samrådsskede och ett utställningskede innan detaljplanen kan tas upp för beslut om antagande.
Planförslaget har varit utsänt för samråd under hösten 2011. Därefter kompletterades och justerades planförslaget innan det skickades ut för utställning vintern
2019. Under utställningen inkom ytterligare synpunkter som har medfört att en
del justeringar gjorts. Justeringarna redovisas i slutet av detta dokument.
MEDVERKANDE I PLANARBETET
Fredrik Jonasson, planhandläggare, Samhällsbyggnadsförvaltningen

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Fredrik Jonasson				Anna Wigell
Planhandläggare				Avdelningschef
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JUSTERING 2019-05-06
Efter utställning har planhandlingarna justerats och kompletterats
enligt följande:
•
•
•
•
•
•
•
•

9

Kommunen övertar huvudmannaskapet för allmän plats.
Planbeskrivning och genomförandedel uppdateras med förtydligande om att
kommunen ansöker om och bekostar omprövning av Evensås ga:3.
Plankarta och genomförandebeskrivning uppdateras med förvaltningens
tolkning av Evensås ga:3.
Lokalgata till Evensås 1:98 ersätts av prickad kvartersmark med
planbestämmelse ”y” för att säkerställa in- och utfart till fastigheten.
Planbestämmelse ”p” för fastighet Vägeröd 1:63 tas bort.
Genomförandebeskrivningens ansvarstabell revideras enligt synpunkt från
LEVA i Lysekil AB.
Kvartersmark mellan norra och södra befintliga garagelängor ersätts av
”P-Plats” (allmän plats med kommunalt huvudmannaskap).
Planhandlingarna uppdateras angående arrendefrågor enligt svar till
yttrande från Östersidans Garageägarförening.
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-Dagvattenutredning,SWECO, 2018-10-24, ver.3

Villkor för startbesked

Innan startbesked kan ges för garage ska fördröjningsmagasin
för dagvatten med effektiv volym 8,5 m3 (totalvolym 28 m3) anläggas
i enlighet med dagvattenutredning, s. 4, daterad 2018-10-24.
Anläggningen ska kontrolleras och godkännas av tekniskt sakkunning.

UPPLYSNING

Dagvatten ska avledas och fördröjas enligt dagvattenutredning, daterad 2018-10-24

ANTAGANDEHANDLING
Enligt 5 kap. 29 § ÄPBL (1987:10)

DETALJPLAN FÖR

DEL AV VÄGERÖD 1:70 M.FL.
ÖSTERSIDAN, LYSEKILS KOMMUN
Upprättad 2018-11-28
Justerad 2019-05-06
Dnr: B-2018-560
Fredrik Jonasson
Planhandläggare

Dnr: LSK 11-98-214
Datum: 2011-05-18

Kommunstyrelsen

Detaljplan för

VÄGERÖD 1:70 MM
Östersidan, Lysekils kommun

Underlag för

BEHOVSBEDÖMNING
BEHOVSBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN
Miljöpåverkan - behov av miljöbedömning
Behovsbedömningen ska utgöra underlag för beslut om huruvida ett genomförande av
detaljplanen kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Innan kommunen tar
ställning om betydande miljöpåverkan ska länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig. Om planens
genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras
och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Behovsbedömningen ska då precisera vilka
frågor som ska behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen.

Planens syfte och huvuddrag
Planens syfte är att möjliggöra dels uppförandet av ytterligare ca 20 st garage och dels
utföra en gång- och cykelväg i anslutning till väg 785.

Sammanfattning av behovsbedömning
Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. Förändringen
av markanvändningen berör ett naturområde i anslutning till Östersidans samhälle och
medför ingen skada på natur- och kulturvärden i området. Planförslaget berör inget
Natura 2000-område, medför inte någon skada på riksintressen eller åsidosätter
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miljökvalitetsnormer. Inte heller motverkas nationella miljömål.
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan.
Kommunen bedömer att planens tänkbara effekter på kort och lång sikt inte kommer att
medföra någon risk för miljön, människors hälsa och säkerhet eller olämplig
hushållning med mark, vatten och andra resurser. En miljöbedömning för planens
genomförande behöver därmed inte genomföras och det finns inget behov av att
upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt MB 6 kap 12§.

Kommunens förslag till ställningstagande
Planens genomförande bedöms sammantaget inte medföra risk för betydande
miljöpåverkan. En miljöbedömning av planen behöver därmed inte genomföras och
behov av att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning finns inte.

BEDÖMNINGSGRUNDER
Följande frågeställningar, som är en tolkning av kriterierna i bilagorna till MKB-förordningen,
utgör utgångspunkt för bedömningen:







Har planen stor omfattning geografiskt? Får planen miljöeffekter inom ett stort

geografiskt område? Har effekterna stor varaktighet? Blir totaleffekten stor?
Är området särskilt värdefullt eller känsligt? Är det svårt att avhjälpa en negativ

påverkan?
Har planen betydelse för hållbar utveckling?
Är sannolikheten stor att genomförandet av planen medför miljöproblem? Alstras
mycket föroreningar och avfall? Blir miljöproblemen varaktiga? Uppkommer påverkan
ofta?
Finns det risk för överskridande av miljökvalitetsnormer? Påverkas Natura 2000område?
Har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan?

Miljöpåverkan
På följande sidor följer en sammanställning över vilken påverkan som i detta skede
bedöms uppkomma till följd av planförslagets genomförande.
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Gällande regleringar och skyddsvärden
Ja

Nej

Kommentarer

Riksintressen/Natura 2000
Berör planen:
- område av riksintresse för
naturvården?
- område av riksintresse för
kulturmiljövården?

X
Ligger inom område
3 kap 6 § MB

X

- område av riksintresse för det
rörliga friluftslivet?

X

- område som ingår i nätverket
Natura 2000?

X

- övriga riksintressen?

X

- särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap Miljöbalken?

4 kap 4§ MB (högexploaterad kust)
X

Skydd av områden
Berörs området av kap 7
Miljöbalken (natur/kulturreservat,
biotopskydd, strandskydd eller
dylikt)?

X

Fornlämningar
Berörs registrerade fornminnen
eller byggminnen?

X

Gällande planer
Strider planen mot FÖP/ÖP?
Berörs planen av kommunala
planer, policys eller program?

X
Kulturminnesvårdsprogram,
X
Skyddsavstånd till vägen är 12 m,
Tillståndszon, 47 § VL

Skyddsavstånd
Är området påverkat av
skyddsavstånd?

X
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Effekter på miljön
Ja

Nej

Kommentar

Naturmiljö
Berörs områden som utpekats som
värdefulla i:
- länsstyrelsens inventeringar?
- kommunal plan?

X

- kommunens översiktsplan som
ekologiskt känslig?

X

- skogsstyrelsens inventeringar av
nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt
eller sumpskogar?

X

Orsakar planens genomförande
förändrade förutsättningar för växteller djurarter i området.

X
X

Påverkas någon hotad djur- eller
växtart eller växtsamhälle?

Ligger inom område
3 kap 6 § MB

Kulturmiljö
Berörs någon kulturhistoriskt
värdefull bebyggelsemiljö?

X

Landskapsbild
Kan genomförandet av planen
försämra någon vacker utsikt eller
särskilda skönhetsvärden i
landskapet?

X

Rekreation och friluftsliv
Påverkas kvalitéer för friluftslivet
eller möjligheterna till rekreation i
området?

X

Mark
Medför projektet risk för skred, ras
etc.
Medför projektet skada eller
förändring av någon värdefull
geologisk formation?

X

X
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Vatten
Kan planens genomförande orsaka:
- förändring av grundvatten- eller
ytvattenkvalitén?

X

- påverkan på vattentillgången i
någon yt- eller grundvattentäkt?

X

- förändring av flödesriktningen för
grundvattnet?

X

- förändrat flöde i eller till något
vattendrag, sjö eller havsområde?

X

- förändrade
infiltrationsförhållanden, avrinning
eller dräneringsmönster med risk
för uttorkning?

X

- ingrepp i vattenområde?

X

Effekter på hushållning med mark, vatten och andra resurser
Ja

Nej

Kommentar

Bestämmelser i miljöbalken
Är ett genomförande av planen
förenligt med grundläggande och
särskilda
hushållningsbestämmelser i 3 och 4
kap. Miljöbalken?

X

Mark- och vattenanvändning
Kan ett plangenomförande medföra
avsevärd förändring av mark- och
vattenanvändning i området?

X
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Areella näringar
Påverkas jordbruk, skogsbruk,
djurhållning eller fiske.

X

Naturresurser
Kan ett genomförande av planen
medföra ett avsevärt uttömmande
av någon ej förnyelsebar resurs?

X

Transport och
kommunikation
Berörs viktiga transport- eller
kommunikationsleder?

X

Alternativ lokalisering
Har alternativ lokalisering prövats?

X

Effekter på hälsan
Ja

Nej

Kommentar

Störningar; utsläpp, buller,
vibrationer
Kan planens genomförande orsaka:
- väsentliga luftutsläpp eller
försämring av luftkvalitén?

X

- obehaglig lukt?

X

- att människor exponeras för
ljudnivåer över rekommenderade
gränsvärden?

X

- vibrationer som kan störa
människor?

X

- bländande ljussken?

X

Säkerhet
Kan planens genomförande orsaka:
- explosionsrisk?

X

- risk för utsläpp av särskilt miljö
och hälsofarliga ämnen?

X

- risk för att människor utsätts för

X
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strålning?
- risk för att människor utsätts för
annan fara?

X

- risk för översvämning?

X

- betydande ökning av
fordonstrafik?

X

- trafikproblem eller äventyra
trafiksäkerheten?

X

Övrigt
Ja

Nej

Kommer gällande
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap
miljöbalken att överskridas?

X

Kommer verksamheter som planen
tillåter eller iordningställandet av
planområdet att kräva anmälan
eller tillstånd enligt miljöbalken?

X

Finns det risk att projektet
åstadkommer effekter som
motverkar de nationella eller lokala
miljömålen och därmed en hållbar
utveckling?

X

Kommentar

Effekterna av planens genomförande – samlad bedömning
Har planens genomförande effekter
som var för sig är begränsande men
tillsammans kan vara betydande?

Nej

Blir effekterna varaktiga och
irreversibla?

Nej

Ger ett genomförande av planen
som helhet negativ effekt på hälsan
eller hushållningen med mark och
vatten?

Nej

Innebär planen betydande
miljöpåverkan i närliggande
kommuner?

Nej
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13005827

Linn Andersson

Version
3

Bakgrund
Detta PM är en revidering av PM dagvatten, del av Vägeröd 1:70 daterad 2018-06-13.
Inom fastigheten Vägeröd 1:70 Östersidan Fiskebäckskil planeras två garage byggas ut
tillsammans med utökad asfalterad yta. Sweco har blivit ombedda att ta fram förändringen i flöden
före och efter exploatering samt eventuell erforderlig magasineringsvolym till följd av
exploateringen. Flöden och påverkan nedströms vid extrema regn med minst 100 års återkomsttid
ska redovisas. Påverkan på miljökvalitetsnormer (MKN) före och efter exploatering ska beskrivas.

Förutsättningar
Dimensionerande flöden för ett 30-årsregn beräknas fram före och efter exploatering. Utifrån detta
tas erforderlig fördröjningsvolym fram. Dimensionerande flöde beräknas enligt rationella metoden
(Svenskt Vatten P110).
Flödet från planområdet ska inte öka efter exploatering.
Flöden vid skyfall beräknas för ett 100-årsregn. En översiktlig bedömning av översvämningsrisk
vid skyfall har genomförts med hjälp av verktyget Scalgo Live.
I VA-policyn för Lysekils kommun beskrivs att en naturlig vattenbalans bör eftersträvas. Området
är litet, varför flöden och fördröjningsvolymer med respektive utan klimatfaktor redovisas.
I VA-policyn för Lysekils kommun förespråkas lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) där
så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
Till grund för denna dagvattenutredning ligger mailkontakt med beställare samt Lysekils kommun
VA-policy.

Områdesbeskrivning före exploatering
Det planerade exploateringsområdet består idag av två befintliga garage, asfalterad yta, berg
samt lite skogsmark. Det planerade exploateringsområdet utgör en yta av totalt 636 m 2.

Planerad exploatering
De två garagen kommer att byggas ut västerut och den asfalterade ytan kommer att sträcka sig
längre västerut. Den planerade exploateringsytan utgörs av totalt 636 m 2. Garage 1 planeras att
byggas ut med 104 m2 och garage 2 med 304 m2. Garagens placering och numrering ses i
Figur 1. Resterande planerad exploateringsyta, 228 m 2, kommer att täckas av asfalt.
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Figur 1 Blå markering visar ytan som föreslås förändras efter exploatering. Röd linje visar ungefärlig
planområdesgräns som berörs av fastigheten Vägeröd 1:70.

Beräkningar
Markanvändning
Tabell 1 redovisar ytor som föreslås att exploateras inom planområdet för Vägeröd 1:70 före
och efter exploatering.
Tabell 1 Areal för respektive yta inom planområdet före och efter exploatering.

Markanvändning före
exploatering [m2]
Berg/naturmark

Markanvändning efter
exploatering [m2]

636

Asfalterad yta

408

Takyta

228

Avrinningskoefficient
En bedömning av avrinningskoefficienten före exploatering har gjorts då marken idag delvis
består av kuperad bergig skogsmark samt berg i dagen med stark och svag lutning.
Avrinningskoefficienterna som använts redovisas i Tabell 2 och är hämtade från Svenskt Vatten
P110.
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Tabell 2 Avrinningskoefficienter som använts (Svenskt Vatten P110).

Marktyp

Avrinningskoefficient
1

0,8

Berg i dagen, svag lutning 1

0,3

Park med rik vegetation samt kuperad
bergig skogsmark 1

0,1

Tak utan ytmagasin

0,9

Asfalterad yta

0,8

Berg i dagen, stark lutning

1

Detta värde har använts i bedömningen för att ta fram avrinningskoefficienten före exploatering.

Avrinningskoefficienten före exploatering bedöms till 0,4, då större delen av det planerade
exploateringsområdet består av kuperad bergig skogsmark i svag lutning.

Regnintensitet
Data för årsmedelnederbörden för området hämtas från SMHI, vars närmsta mätstation är
Lysekil D (klimatnummer 81170). Uppmätt värden är 759 mm/år och korrigerat värde 835 mm/år.
Området bedöms som gles bostadsbebyggelse enligt Svenskt Vatten P110 vilket ger en
återkomsttid på 30 år. Regnvaraktigheten sätts till 10 minuter, då området är litet.
Regnintensiteten för området är då 328 l/s, ha.

Dimensionerande flöde
Beräknade dimensionerande dagvattenflöden före och efter exploatering presenteras i Tabell 3.
Dimensionerande flöden före exploatering med och utan klimatfaktor presenteras endast i
jämförande syfte. Utan klimatfaktor fördubblas flödet och med klimatfaktor tredubblas nästan
flödet, dock är flödena relativt små.
Tabell 3 Dimensionerande flöde före och efter exploatering.

Återkomsttid

Före exploatering
[l/s]

Efter exploatering, utan
klimatfaktor [l/s]

Efter exploatering,
med klimatfaktor [l/s]

30 år

8

17

22

100 år

12

26

32

Fördröjningsvolym
I VA-policyn för Lysekils kommun beskrivs det att en naturliga vattenbalansen ska eftersträvas,
därför ska det tillkommande flödet efter exploatering fördröjas. Utifrån beräknat flöde före och
efter exploatering vid ett 30-årsregn i Tabell 3 har två fördörjningsvolymer beräknats, en volym
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med klimatfaktor och en volym utan. En fördröjningsvolym på 6 m 3 erfordras, exklusive
klimatfaktor. En fördörjningsvolym på 8,5 m 3 erfordras, inklusive klimatfaktor.

Förslag dagvattenhantering
Lysekils kommun förespråkar lokalt omhändertagande av dagvatten om det finns tekniska och
ekonomiska möjligheter. En magasinsvolym på 8,5 m 3 effektiv volym har beräknats för att inte
öka det dimensionerade flödet efter exploatering. Den beräknade volymen kan exempelvis
fördröjas i ett makadammagasin som har både en fördröjande och renande effekt. Ett
makadammagasin för en liten parkering brukar bedömas ge god rening av föroreningar för att
inte påverka recipienten negativt. Porvolymen för ett makadammagasin är cirka 30 %, vilket gör
att den totala volymen på magasinet skulle behöva vara 28 m 3. Förslag på dimensioner av
makadammagasinet ses i Bilaga 1. Magasinet föreslås sedan anslutas till nuvarande
anslutningspunkt för dagvatten inne på fastigheten. Se principskiss för dagvattenhantering i
Bilaga 1.
Ytterligare förslag på dagvattenhantering för at minska snabb avrinning från området är att
anlägga gröna tak samt permeabla ytor istället för asfalt.
Takvattnet förslås ledas till makadammagasinet via dagvattenledning, se förslag på utformning i
Bilaga 1.
I detaljplanen kan en yta avsättas för dagvattenhantering enligt förslag i Bilaga 1. Det är även
möjligt att reglera i bygglov att dagvattenhantering utförs.

Recipient och MKN
Ytvattens tillstånd klassificeras enligt EU:s vattendirektiv (2000/60/EG) med avseende på
ekologisk status och på kemisk ytvattenstatus. Miljökvalitetsnormer (MKN) ska uppnås i varje
vattenförekomst. Vattenförekomsternas status klassificeras utifrån kvalitetsfaktorer i Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19).

Recipient
Recipient för planområdet är Gullmarn centralbassäng, se Figur 2.
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Figur 2 Blått område visar recipienten Gullmarn Centralbassäng. Planområdets ungefärliga läge har
markerats ut med röd cirkel. (2018-08-31).

Statusklassning och MKN för vattenförekomsten Gullmarn centralbassäng redovisas i Tabell 4.
Anledningen till att vattenförekomsten inte bedöms uppnå god kemisk status beror dels på överallt
överskridande ämnen som kvicksilver och bromerad difenyleter, samt på förhöjda halter av
tributyltenn (TBT) från ytsediment.
Den ekologiska statusen har bedömts som måttlig i Gullmarn centralbassäng. Bedömningen
baseras på bottenfauna i vattenförekomsten men ligger nära gränsen till god. Statusen för övriga
parametrar (biologiska och fyskem) är god/hög. Det finns idag ingen övergödningsproblematik i
recipienten.
Urban markanvändning är inte klassificerad som en påverkanskälla för recipienten.
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Tabell 4 Gullmarn centralbassängs statusklassning och MKN enligt VISS (2017-02-23).

1

Status

Miljökvalitetsnorm (MKN)

Ekologisk status

Måttlig

God ekologisk status 2027

Kemisk status

Uppnår ej god

God kemisk ytvattenstatus1

Med undantag för de överallt överskridande ämnena kvicksilver och bromerad difenyleter

Föroreningsbelastning
Mängden föroreningar som utredningsområdet genererar i nuläget och enligt plan har beräknats
med verktyget StormTac Web v.18.3.1 och redovisas i Tabell 5. Syftet med
föroreningsberäkningarna är att uppskatta förändringen av föroreningstransport till recipient vid
förändrad markanvändning. Markanvändningstypen som använts för planområdet är skogsmark
före exploatering. Efter exploatering kategoriseras den utökad asfaltsytan som parkering och
utökat garage som takyta.
De beräknade årliga föroreningsmängderna före och efter exploatering i Tabell 5 visar på att de
årliga föroreningshalterna ökar från området enligt planförslag. Detta är en naturlig följd av att
den befintliga berg- och naturmarken exploateras.
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Tabell 5 Beräknade årliga föroreningsmängder från planområdet före exploatering, samt efter exploatering
med och utan rening med makadammagasin. Halterna har beräknats i StormTac Web v18.3.1.

2

Ämne

Före exploatering
[kg/år]

P

0,003

N

Efter exploatering,
utan rening
[kg/år]

Retningseffekt
makadammagasin [%]

Efter exploatering,
med rening
[kg/år]

0,057

60

0,0228

0,043

0,094

55

0,423

Pb

0,00027

0,0092

80

0,00184

Cu

0,00074

0,013

65

0,00455

Zn

0,0018

0,047

85

0,00705

Cd

0,0000096

0,00027

85

0,0000405

Cr

0,00016

0,0051

55

0,002295

Ni

0,00024

0,0052

65

0,00182

Hg

0,00000084

0,000024

45

0,0000132

SS

1,1

46

80

9,2

Olja

0,014

0,24

902

0,024

PAH16

0,0000041

0,0011

60

0,00044

BaP

0,00000041

0,000019

60

0,0000076

Osäker reduktion enligt StormTac Web v18.3.1.

Planens påverkan på MKN
Planförslaget bedöms inte påverka möjligheten till att uppnå MKN i recipient. Bedömningen
bygger dels på att urban markanvändning inte är definierad som en påverkanskälla för recipienten
i Vatteninformationssystem Sverige (VISS), samt att recipientens huvudsakliga problematik med
bottenfauna och förhöjda halter av TBT inte bedöms förvärras av planförslaget.
Eftersom planområdet utgör en liten andel av det totala avrinningsområdet, se Bilaga 2, förväntas
inte planområdet bidra till att bedömningen av någon enskild kvalitetsparameter försämras.

Översvämningsrisk och skyfallshantering
En översiktlig bedömning av översvämningsrisk vid skyfall har genomförts med hjälp av
verktyget Scalgo Live. Verktyget utvärderar avrinningsvägar och lågpunkter i anslutning till
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planområdet. Scalgo baseras på Lantmäteriets höjdmodell vilken inte bearbetats med
eventuella trummor eller likande.
Översvämningskarteringen visar på att ett instängt område riskerar att skapas norr om garage 1
vid ett skyfallsregn, se Figur 3. Då garage 1 ska byggas ut åt väster, finns risken att ett större
instäng område skapas. För att undvika att ett instängt område skapas bör ett avskärande dike
anläggas bakom garaget som sedan ansluts till befintligt vägdike, se Bilaga 1. Beakta att
dagvattnet inte ska ledas till lågpunkten sydväst om området, se utpekat område i Figur 3. Om
dagvattnet skulle ledas hit kan det orsaka skada på bostaden nedströms vid kraftiga regn.

Figur 3 Bilden visar avrinningsområdet som avleds till samma punkt i Gullmarn Centralbassäng, samt
översvämningskartering från Scalgo Live (2018). Blåa fält visar ytor som riskerar att översvämmas vid
skyfall. (Bild hämtad från Scalgo Live 2018-09-20).

Generellt är det viktigt att inga instängda områden skapas i anslutning till planerad bebyggelse
inom planområdet. Kvartersmark bör höjdsättas så att dagvatten vid ett skyfallsregn naturligt kan
rinna bort från bebyggelsen mot lägre belägna platser där det inte gör skada.
Nedströms det aktuella området är bebyggelsen tät och gatorna smala och stor del av markytan
är hårdgjord. Avledning vid extrema regn kommer att ske utifrån områdets höjdsättning mot
recipienten. Hastigheten på flödet kommer vara hög. Det är viktigt att tillse att avledning sker på
ett säkert sätt för att undvika skador på byggnader. Vägarna är lämpliga stråk för avledning av
extrema regn och bör vara anlagda lägre än kvartersmarken. I de fallen där bebyggelse är beläget
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lägre än väg bör en kant mellan väg och bebyggelse anläggas för att undvika att bebyggelse
skadas.
Observera att det föreslagna dagvattensystemet inte är dimensionerat för att avleda och fördröja
extrema regn inom planområdet.

Slutsats
Då planområdet utgör en mycket liten del av det totala avrinningsområdet för Gullmarn
Centralbassäng bedöms inte exploateringen påverka recipienten på ett sådant sätt att den inte
kan uppnå MKN.
För att inte öka flödet från planområdet efter exploatering vid ett 30-årsregn föreslås ett
makadammagasin fördröja och rena den tillkommande tak- och asfaltsytan. Då porvolymen för
ett makadammagasin är 30% bör den totala volymen för magasinet vara 28 m 3.
En exploatering ska inte medföra risk att omkringliggande områden skadas vid extrema regn,
men åtgärder för att ta hand om extrema regn kan inte utföras enbart inom planområdet utan får
ske i ett större perspektiv. Exploateringen är liten i förhållande till avrinningsområdet som
planområdet ingår i. Bedömningen är att exploateringens påverkan för avledning av extrema regn
till utsläppspunkten för avrinningsområdet är väldigt liten.
Höjdsättningen av den utökade parkeringsytan är viktig för att undvika skador på omkringliggande
bebyggelse vid skyfall. Översvämningskarteringen från Scalgo Live visade på att vatten riskerar
att bli ståendes norr om planområdet, därför föreslås ett avskärande dike anläggas som sedan
avvattnas från planområdet.
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BILAGA 2 - VISS

2018-09-21
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-05-29

25 (41)

§ 90
Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Fyrbodals
Kommunalförbund
Dnr:

LKS 2019-187

Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund har upprättat årsredovisning
och verksamhetsberättelse för år 2018.
Revisorerna i förbundet har i förvaltningsrevisionen inte funnit några brister som
föranleder anmärkning. Revisionsberättelsen 2019-04-04 tillstyrker att förbundets
årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-15
Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2017 med revisionsberättelse och
granskningsrapporter från KPMG
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för
Fyrbodals kommunalförbund för år 2018.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja förbundsdirektionen
ansvarsfrihet för år 2018.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-05-15

LKS 2019-000187

Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert , 0523-61 31 04
mari-louise.dunert@lysekil.se

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Fyrbodals
kommunalförbund
Sammanfattning
Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund har upprättat
årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2018.
Revisorerna i förbundet har i förvaltningsrevisionen inte funnit några brister som
föranleder anmärkning. Revisionsberättelsen 2019-04-04 tillstyrker att förbundets
årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för
Fyrbodals kommunalförbund för år 2018.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja förbundsdirektionen
ansvarsfrihet för år 2018.
Ärendet
Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund har upprättat
årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2018.
Revisorerna i förbundet har i förvaltningsrevisionen inte funnit några brister som
föranleder anmärkning. Revisionsberättelsen 2019-04-04 tillstyrker att förbundets
årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.
Förvaltningens synpunkter
Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund eller KPMG granskning av bokslut och
årsredovisning har inte funnit några brister som föranleder anmärkning.
Revisorerna har uppmärksammat att kommunalförbundets långsiktiga
soliditetsmål inte uppnåtts under 2018 och att avvikelser ska kommenteras i
årsredovisningen. Kommunstyrelseförvaltningen har inga övriga synpunkter utan
föreslår att godkänna årsredovisningen samt bevilja förbundsdirektionen
ansvarsfrihet.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilaga/bilagor
Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2017 med revisionsberättelse och
granskningsrapporter från KPMG

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

LKS 2019-000187

Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
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Motion angående Goviks badplats i Brastad
Goviks badplats utanför Brastad är en av de större badplatserna i kommunen.
Hit åker många året runt boende samt lockar en del sommargäster.
Vid varma dagar så finns det inte en parkeringsplats ledig så långt ögat når.
Tyvärr så har kiosken som bedrivits lagts ner. Men står ändå med på kommunens
information att den bedrivs.
Det är en populär badplats med sina två vikar. En för de allra minsta och en större vik.
Samt hopptorn och trampolin ute på udden för de lite äldre.
Har man väl lyckats våga sig upp på trampolinen eller det 5 meter höga hopptornet, samlat
mod till sig och vågat hoppa. Ja då kommer nästa problem. Att ta sig upp.
Man tar sig lätt ur vattnet med hjälp av en stege.
Sedan börjar problemen och skaderisken är mycket stor.
Man får klättra via berget som är skapligt brant och halt. Speciellt då det är många blöta
personer som springer upp och hoppar i igen. Men alla kan inte springa lika lätt uppför den
branta och blöta klippan.

Vi i Sverigedemokraterna Lysekil skulle vilja att:
Kommunen bygger en enklare ramp/ trappa.
Göra det mer lättillgängligt att ta sig ut på udden till trampolin/hopptorn.

Alla bör ha möjlighet att ta sig ut, och i alla fall kunna titta på sina barn, barnbarn eller annan
person som ändå vågar kasta sig ut i luften för att så småningom kunna landa i vattnet.

Denna badplats är en av få platser inom kommunen som fortfarande har kvar sin trampolin
och hopptorn.
För ett antal år sedan så fanns det mängder av badplatser som har sina trampoliner och
hopptorn.
Men de var tvungna enligt lagar och regler att tas bort p.g.a. olika orsaker.

Lysekils kommun bör och skall vara ett ställe som lockar såväl årsboende och
semesterfirande.
Vi bör ta tillvara på vår fina natur och tillvaro. Detta gör vi på bästa sätt med att vara
inbjudande mot de som vill på något sätt komma hit som årsboende eller sommargäster.

Vi bör verka för att vara den kustkommun som många ville åka till för avslappning och bad
som Lysekil en gång var.

Magnus Elisson
Sverigedemokraterna Lysekil
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§ 91
Svar på motion angående anläggning av grusplan/parkeringsyta vid
Bottnahallen Grundsund
Dnr:

LKS 2013-289

Marianne Larsson och Roland Karlsson har i en motion 2013 föreslagit att arrendera ut
grusplanen vid Bottnahallen i Grundsund.
Kommunfullmäktige antog 2010-11-25, som ett svar på ett medborgarförslag från
Grundsunds IF, en detaljplan för en grusplan för idrottsändamål och parkering. Då
kommunen saknade de ekonomiska förutsättningarna för att verkställa planen, föreslog
motionärerna att kommunen skulle utreda möjligheterna för att arrendera ut den
tilltänkta marken till idrottsföreningar, och även att kunna använda grusplanen för
parkering.
Då det nästan förflutit sex år sedan motionen lämnades in kan konstateras att
kommunen under våren 2019 har iordningställt den aktuella grusplanen och som
används som parkering. Därmed kan motionens intention anses vara genomförd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-18
Motionen
Protokoll från kommunfullmäktige 2013-08-29, § 105
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-05-18

LKS 2013-000289

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins, 0523-61 31 02
christian.martins@lysekil.se

Svar på motion angående anläggning av
grusplan/parkeringsyta vid Bottnahallen Grundsund
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2010-11-25, som ett svar på ett medborgarförslag från
Grundsunds IF, en detaljplan för en grusplan för idrottsändamål och parkering. Då
kommunen saknade de ekonomiska förutsättningarna för att verkställa planen,
föreslog motionärerna att kommunen skulle utreda möjligheterna för att arrendera
ut den tilltänkta marken till idrottsföreningar, och även att kunna använda
grusplanen för parkering.
Då det nästan förflutit sex år sedan motionen lämnades in kan konstateras att
kommunen under våren 2019 har iordningställt den aktuella grusplanen och som
används som parkering. Därmed kan motionens intention anses vara genomförd.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
Roland Karlsson (L) och Marianne Larsson (L) har i en motion 2013-08-29 kommit
med förslag att anlägga grusplan/parkeringsyta vid Bottnahallen i Grundsund.
Förvaltningens synpunkter
Då det nästan förflutit sex år sedan motionen lämnades in kan konstateras att
kommunen under våren 2019 iordningställde den aktuella grusplanen som används
som parkering. Parkeringen utgörs av en grusad yta för parkeringar intill ett
område för kommande exploatering. Grusningen utfördes som en del av flera
kommande arbeten på området.
Därmed kan motionens intention i stort anses vara genomförd.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor
Motionen
Protokoll från kommunfullmäktige 2013-08-29, § 105
Beslutet skickas till
Motionären
Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se |
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§ 92
Svar på motion om att Lysekils kommun skulle utreda möjligheterna att
koppla ihop strandpromenaden via Lilla Ålevik - Långeviks badplatsValbodalen- Sivik med Kuststigen
Dnr:

LKS 2013-328

Roland Karlsson har i en motion föreslagit att utreda möjligheterna att koppla ihop
strandpromenaden via Lilla Ålevik - Långeviks badplats- Valbodalen- Sivik med
Kuststigen.
Förslaget ligger väl i linje med kommunens vision 2030 där Lysekils kommun ska vara
en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och
framtidstro. I samhällsbyggnadsförvaltningen strategiska arbete finns därför en
förhoppning om att kunna starta en utredning under 2020 kring möjligheterna om en
utökad förlängning av strandpromenad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-18
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-09-26, § 123
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-05-18

LKS 2013-000328

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins, 0523-61 31 02
christian.martins@lysekil.se

Svar på motion om att Lysekils kommun skulle utreda
möjligheterna att koppla ihop strandpromenaden via Lilla
Ålevik - Långeviks badplats- Valbodalen- Sivik med
Kuststigen
Sammanfattning
Motionens förslag ligger väl i linje med kommunens vision 2030 där Lysekils
kommun ska vara en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av
kreativitet och framtidstro. I samhällsbyggnadsförvaltningens strategiska arbete
finns därför en förhoppning om att kunna starta en utredning under 2020 kring
möjligheterna om en utökad förlängning av strandpromenad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
Roland Karlsson (L) föreslår i en motion 2013-09-26 att Lysekils kommun ska
utreda möjligheterna att koppla ihop strandpromenaden via Lilla Ålevik Långeviks badplats- Valbodalen- Sivik med Kuststigen.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har varit i kontakt men Samhällsbyggnadsförvaltningen som menar
att under de senaste åren har stora förändringar skett i hela området kring Norra
Hamnen, där strandpromenaden är en central del av området. Förvaltningen delar
motionärernas inställning att förlänga strandpromenaden från Lilla Ålevik till
Valbodalen för att ansluta till kuststigen i Sivik, sannolikt skulle göra området ännu
mer attraktivt och välbesökt.
Förslaget ligger väl i linje med Lysekils kommuns vision 2030 där Lysekils kommun
ska vara en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet
och framtidstro. I förvaltningens strategiska arbete finns därför en förhoppning om
att kunna starta en utredning under 2020 kring möjligheterna om en utökad
förlängning av strandpromenad.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-09-26, § 123
Beslutet skickas till
Motionären
Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se |
www.lysekil.se
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Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnd

2019-03-25
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§ 47
Motion om att koppla ihop strandpromenaden via Lilla ÅlevikLångeviks badplats- Valbodalen- Sivik med kuststigen
Dnr: SBN A-2019-9

Roland Karlsson (L) föreslår i en motion 2013-09-26 att kommunen utreder
möjligheterna till att koppla ihop strandpromenaden via Lilla Ålevik- Långeviks
badplats- Valbodalen- Sivik med kuststigen. Under de senaste åren har stora
förändringar skett i hela området kring Norra Hamnen där strandpromenaden är en
central del av området. Att förlänga strandpromenaden från Lilla Ålevik till Valbodalen
för att ansluta till kuststigen i Sivik skulle bli ett ännu mer attraktivt och säkert ett
välbesökt område.
Förslaget ligger väl i linje med att Lysekils kommuns vision 2030 där Lysekils kommun
ska vara en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och
framtidstro. I förvaltningens strategiska arbete finns en förhoppning om att kunna starta
en utredning kring möjligheterna om en utökad förlängning av strandpromenad under
2020.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-08.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Roland Karlsson
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-03-08

Dnr
SBN A-2019-9

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

Motion om att koppla ihop strandpromenaden via Lilla ÅlevikLångeviks badplats- Valbodalen- Sivik med Kuststigen
Sammanfattning
Roland Karlsson (L) föreslår i en motion 2013-09-26 att kommunen utreder
möjligheterna till att koppla ihop strandpromenaden via Lilla Ålevik- Långeviks
badplats- Valbodalen- Sivik med Kuststigen. Under de senaste åren har stora
förändringar skett i hela området kring Norra Hamnen där strandpromenaden är en
central del av området. Att förlänga strandpromenaden från Lilla Ålevik till
Valbodalen för att ansluta till kuststigen i Sivik skulle bli ett ännu mer attraktivt och
säkert ett välbesökt område. Förslaget ligger väl i linje med att Lysekils kommuns
vision 2030 där Lysekils kommun ska vara en hållbar och attraktiv kommun året
runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. I förvaltningens strategiska
arbete finns en förhoppning om att kunna starta en utredning kring möjligheterna
om en utökad förlängning av strandpromenad under 2020.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen
anses besvarad i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
Roland Karlsson (L) föreslår i en motion 2013-09-26 att kommunen utreder
möjligheterna till att koppla ihop strandpromenaden via Lilla Ålevik- Långeviks
badplats- Valbodalen- Sivik med Kuststigen.
Förvaltningens synpunkter
Under de senaste åren har stora förändringar skett i hela området kring Norra
Hamnen där strandpromenaden är en central del av området. Ett större
bostadsområde har byggts och ytterligare bostäder och verksamheter planeras. Ser
man detta i ett helhetsperspektiv kommer många människor att bo, verka och
besöka området kring strandpromenaden.
Att förlänga strandpromenaden från Lilla Ålevik till Valbodalen för att ansluta till
kuststigen i Sivik skulle bli ett ännu mer attraktivt och säkert ett välbesökt område.
Förslaget ligger väl i linje med att Lysekils kommuns vision 2030 där Lysekils
kommun ska vara en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av
kreativitet och framtidstro. Lysekil är en attraktiv plats som erbjuder livskvalitet och
kommunen ska ta till vara på sitt unika läge med havet ständigt närvarande.
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I förvaltningens strategiska arbete finns en förhoppning om att kunna starta en
utredning kring möjligheterna om en utökad förlängning av strandpromenad under
2020.
I dagsläget kan förvaltningen inte ge en bild av hur en förlängning och en tilltänkt
strandpromenadssträcka skulle kunna se ut. Det finns för tillfället inte heller en
kostnadsbild att återge.
Att både utreda och anlägga en strandpromenad är kostsamt. Utökad budget för så
väl en utredning som anläggning av strandpromenader skulle krävas. Budgeten för
skötsel av strandpromenader skulle därefter även öka.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen kan anses besvarat med
hänvisning till ovanstående.

Per Garenius
Förvaltningschef

Linda Wising
Verksamhetsutvecklare

Bilaga
Motion om att koppla ihop strandpromenaden via Lilla Ålevik- Långeviks badplatsValbodalen- Sivik med Kuststigen

Beslutet skickas till
Roland Karlsson
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se
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§ 93
Svar på motion angående större byggrätter i fritidshusområden
Dnr:

LKS 2017-125

Lars Björneld (L) föreslår i en motion 2017-02-13 att kommunen ser över
kommunens detaljplaner och anpassa dem till dagens behov.
Området Lyse-Fiskebäck har ett högt bebyggelsetryck. Samhällsbyggnadsnämnden har
i sitt remissvar 2019-03-25 behandlat motionen och menar att ett eventuellt beslut om
att göra Lyse-Fiskebäck till ett kommunalt VA-område ger möjlighet till omprövning av
byggrätterna via en ny detaljplan för fritidshusområdet, och därmed öka
förutsättningarna för åretruntboende. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade därför
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen och besluta om att göra LyseFiskebäck till ett kommunalt VA-område.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-19
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-16, § 27
Samhällsbyggnadsförvaltningens protokoll 2019-03-25, § 48
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen och göra
Lyse-Fiskebäck till ett kommunalt VA-område.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-05-19

LKS 2017-000125

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins, 0523-61 31 02
christian.martins@lysekil.se

Svar på motion angående större byggrätter i
fritidshusområden
Sammanfattning
Området Lyse-Fiskebäck har ett högt bebyggelsetryck. Samhällsbyggnadsnämnden
har i sitt remissvar 2019-03-25 behandlat motionen och menar att ett eventuellt
beslut om att göra Lyse-Fiskebäck till ett kommunalt VA-område ger möjlighet till
omprövning av byggrätterna via en ny detaljplan för fritidshusområdet, och därmed
öka förutsättningarna för åretruntboende. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade
därför föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen och besluta om att göra
Lyse-Fiskebäck till ett kommunalt VA-område.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen och
göra Lyse-Fiskebäck till ett kommunalt VA-område.
Ärendet
Lars Björneld (L) har i en motion 2017-02-13 föreslagit att som pilotprojekt starta
arbetet med att ändra detaljplanen för Fiskebäcksområdet för att möjliggöra
tillbyggnader av fritidshus. Detta då dagens detaljplaner enligt motionären inte är
anpassade för året runt boende.
Förvaltningens synpunkter
Motionären menar att det bör startas upp ett pilotprojekt för att starta arbetet med
att ändra detaljplanen för Fiskebäcksområdet. Detta för att möjliggöra
tillbyggnader av fritidshus eftersom dagens detaljplaner enligt motionären inte är
anpassade för året runt boende.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-31 att VA-utredningsområde 42 LyseFiskebäck enligt VA-planen ska prioriteras. Planläggning för fler bostäder ger
förutsättningar för ökat behov av anslutning till allmän VA-försörjning och området
norra Tronebacken har ett pågående planarbete, inom området Lyse-Fiskebäck, för
cirka 70–100 bostäder.
Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt remissvar 2019-03-25 behandlat motionen
och menar att ett eventuellt beslut om att göra Lyse-Fiskebäck till ett kommunalt
VA-område ger möjlighet till omprövning av byggrätterna via en ny detaljplan för
fritidshusområdet, och därmed möjliggöra åretruntboende.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att besluta om
att göra Lyse-Fiskebäck till ett kommunalt VA-område och bifalla motionen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i sak inget att erinra mot
samhällsbyggnadsnämndens förslag.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef
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Tjänsteskrivelse
Dnr

LKS 2017-000125

Bilagor
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-16, § 27
Samhällsbyggnadsförvaltningens protokoll 2019-03-25, § 48
Beslutet skickas till
Lars Björneld (L)
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Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnd

2019-03-25
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§ 48

Motion om större byggrätter i fritidshusområden ger ökad
inflyttning
Dnr: SNBN A-2019-10

Lars Björneld (L) föreslår i en motion 2017-02-13 att kommunen ser över kommunens
detaljplaner och anpassa dom till dagens behov. Det finns fyra utredningsgrupper
beskrivna i VA-planen och Lyse-Fiskebäck har tidigare tillhört grupp 4. Då området
ligger nära Lysekils tätort och har ett högt bebyggelsetryck samt ett pågående planarbete
av Tronebacken antog kommunstyrelsen 2017-05-31 besluta att VA-utredningsområde
42 Lyse-Fiskebäck, enligt VA-planen ska omprioriteras. Lyse-Fiskebäck tillhör numera
grupp 1.
VA-utbyggnad inom området kan fungera som en drivkraft för att öka helårsboende.
Planläggning för fler bostäder ger förutsättningar för ökat behov av anslutning till allmän
VA-försörjning. Norra Tronebacken har ett pågående planarbete, inom området LyseFiskebäck, för cirka 70–100 bostäder.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-08.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Björneld (L): Med tanke på att dels en byggnation sker av ett nytt äldreboende, dels
att kommunfullmäktige beslutat köpa Norra Tronebacken bör ett snabbt beslut om att
göra Lyse-Fiskebäck till ett kommunalt VA-område ge möjlighet till omprövning av
byggrätterna via ny detaljplan för fritidshusområdet och därmed möjliggöra
åretruntboende.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om VA-område och
bifalla motionen.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Lars Björnelds förslag att föreslå kommunfullmäktige
besluta om VA-område och att bifalla motionen mot förvaltningens förslag om att anse
motionen besvarad enligt förvaltningens tjänsteskrivelse och finner att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Lars Björnelds förslag att föreslå
kommunfullmäktige besluta om VA-område och att bifalla motionen.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om VA-område och
bifalla motionen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnd

2019-03-25

Beslutet skickas till
Lars Björneld
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Tjänsteskrivelse
Datum
2019-03-08

Dnr
SBN A-2019-10

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

Motion om större byggrätter i fritidshusområden ger ökad
inflyttning
Sammanfattning
Lars Björneld (L) föreslår i en motion 2017-02-13 att kommunen ser över
kommunens detaljplaner och anpassa dom till dagens behov. Det finns fyra
utredningsgrupper beskrivna i VA-planen och Lyse-Fiskebäck har tidigare tillhört
grupp 4. Då området ligger nära Lysekils tätort och har ett högt
bebyggelsetryck samt ett pågående planarbete av Tronebacken antog
kommunstyrelsen 2017-05-31 besluta att VA-utredningsområde 42 Lyse-Fiskebäck,
enligt VA-planen ska omprioriteras. Lyse-Fiskebäck tillhör numera grupp 1.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
Lars Björneld (L) föreslår i en motion 2016-12-30 att kommunen ser över
kommunens detaljplaner och anpassa dom till dagens behov.
Förvaltningens synpunkter
Det finns fyra utredningsgrupper beskrivna i VA-planen och Lyse-Fiskebäck har
tidigare tillhört grupp 4. Då området ligger nära Lysekils tätort och har ett högt
bebyggelsetryck samt har ett pågående planarbete av Tronebacken antog
kommunstyrelsen 2017-05-31 besluta att VA-utredningsområde 42 Lyse-Fiskebäck,
enligt VA-planen ska prioriteras. Lyse-Fiskebäck tillhör numera grupp 1.
VA-utbyggnad inom området kan fungera som en drivkraft för att öka helårsboende.
Planläggning för fler bostäder ger förutsättningar för ökat behov av anslutning till
allmän VA-försörjning. Norra Tronebacken har ett pågående planarbete, inom
området Lyse-Fiskebäck, för cirka 70–100 bostäder.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen kan anses besvarat med
hänvisning till ovanstående.

Per Garenius
Förvaltningschef

Linda Wising
Verksamhetsutvecklare
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Bilaga
Motion om större byggrätter i fritidshusområden ger ökad inflyttning

Beslutet skickas till
Lars Björneld
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2017-02-16

§ 27
Motion om större byggrätter i fritidshusområden ger ökad inflyttning
Dnr:

LKS 2017-125

Lars Björneld (L) har i en motion 2017-02-13 föreslagit att detaljplanerna ändras i
våra fritidshusområden så att möjligheten finns att bygga till sitt fritidshus, dagens
detaljplaner är inte anpassade för året runt boende. Att kunna öka boendeytorna från
80 m2 till 100 m2 är ofta den standardökningen som behövs.
Lysekils kommun bör omgående starta ett pilotprojekt med att ändra detaljplanen i
Fiskebäcksområdet enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen och
byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2017-02-13
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motion)
Byggnadsnämnden (inkl. motion)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

37 (46)
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Lysekils
Kommunfullmäktige

MOTION
Större byggrätter i fritidshusområden ger ökad inflyttning!
Hur skapar Lysekils kommun ökad _inflyttning, det är ständigt i fokus. En stor
potential finns i våra fritidshusområden. n4ånga har varit ägãre av sitt fritidshus i
flera decennier och har ställt frågor till kommunen, vad det finns för möjligheter
att bygga till sitt fritidshus, för att bo året runt. Detaljplanerna i dessa onrrå¿en
är inte anpassade för året runt boende, det lägger loðtet på tor möjligheterna att
bosätta sig i sina fritidshus.
De flesta detaljplanerna är mellan 30 t¡ll 50 år gamlal

Att öka boendeytorna från 80 till 110 kvadratmeter är den standardhöjning som
behövs. Man kan i sammanhanget också pröva om det är möjligt att ansluta till
kommunalt VA.

Det är dax att se över kommunens detaljplaner och anpassa dom till dagens
behov. Nu gäller det att gå från ord till hándlingt
Lysekil 20L6-L2-3O
Undeftecknad yrkar

Att Lysekils kommun som ett pilotprojekt omgående startar arbetet med
att ändra detaljplanen i Fiskebäcksområdet med inriktning enligt
motionen.

För Liberalerna
Lars Björneld

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-05-29

29 (41)

§ 94
Svar på motion angående att bygga nya och billigare boenden för t.ex.
ensamstående, ungdomar och pensionärer
Dnr:

LKS 2017-491

Christoffer Zakariasson, Tommy Westman, Magnus Elisson och Daniel Arvidsson, och
Sebastian Ahlqvist (SD) föreslår i en motion 2017-06-12 att kommunen ska bygga
billigare boenden för att möta den stora efterfrågan.
Möjligheten att bygga prisvärt boende har vid ett flertal tillfällen varit uppe till
diskussion i styrelsen för Lysekilsbostäder AB.
Styrelsen för Lysekilsbostäder AB beslutade därför våren 2017 att ge sin förvaltning ett
prioriterat uppdrag om att utreda möjligheten att bygga prisvärda hyresrätter samt
deras geografiska placering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-20
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-21, § 103
Remissvar från LysekilsBostäder AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-05-20

LKS 2017-000491

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins, 0523-61 31 02
christian.martins@lysekil.se

Svar på motion angående att bygga nya och billigare
boenden för t.ex. ensamstående, ungdomar och pensionärer
Sammanfattning
Motionärerna föreslår att kommunen ska besluta bygga billigare boenden för att
möta den stora efterfrågan. Möjligheten att bygga prisvärt boende har vid ett flertal
tillfällen varit uppe till diskussion i styrelsen för Lysekilsbostäder AB.
Styrelsen för Lysekilsbostäder AB beslutade därför våren 2017 att ge sin förvaltning
ett prioriterat uppdrag om att utreda möjligheten att bygga prisvärda hyresrätter
samt deras geografiska placering.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
Sverigedemokraterna Christoffer Zakariasson, Tommy Westman, Magnus Elison,
Daniel Arvidsson och Sebastian Ahlqvist föreslår i en motion 2017-06-19 att
kommunen beslutar att bygga nya och billigare boenden för t.ex. ensamstående,
ungdomar och pensionärer
Förvaltningens synpunkter
Liksom motionären anser Lysekilsbostäder att det råder en stor efterfrågan på
prisvärt boende i Lysekils kommun. Frågan om möjligheten att bygga prisvärt
boende har vid ett flertal tillfällen varit uppe till diskussion i bolagets styrelse.
Styrelsen för Lysekilsbostäder AB har därför våren 2017 gett sin förvaltning ett
prioriterat uppdrag om att utreda möjligheten att bygga prisvärda hyresrätter samt
deras geografiska placering.
För närvarande undersöker man två olika koncept, så kallade Kombohus som är ett
boendekoncept från SABO och konceptet BoKlok som är utvecklat av IKEA.

Leif Schöndell
kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-21, § 103
Remissvar från LysekilsBostäder AB
Beslutet skickas till
Motionärerna
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www.lysekil.se

Sid 1/1

Motion angående brist på billigare boende
Vi i Sverigedemokraterna önskar att kommunen beslutar att bygga nya
och billigare boenden för t.ex ensamstående, ungdomar och
pensionärer. För varje mångmiljonbygge där priset per kvadratmeter
är skrämmande så bör en ”billigare” hyresrätt byggas, så att unga kan
få chansen att flytta hemifrån och en ensamstående och en pensionär
har råd att bo i en lägenhet med bra standard för en rimlig summa till
skillnad från idag. Det finns plats att bygga om man tänker utanför
ramarna (rondellen).

Lysekil 2017-06-12
Styrelsen
SD Lysekil
Christoffer Zakariasson
Tommy Westman
Magnus Elisson
Daniel Arvidsson
Sebastian Ahlqvist

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2017-06-21

§ 103
Motion om att bygga billigare boenden
Dnr:

LKS 2017-491

Sverigedemokraterna (SD) föreslår i en motion 2017-06-19 att kommunen beslutar att
bygga nya och billigare boenden för t.ex. ensamstående, ungdomar och pensionärer.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen och
Lysekilsbostäder AB.
Beslutsunderlag
Motion 2017-06-19
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.
Beslutet skickas till
Motionärerna
Kommunstyrelsen (inkl. motionen)
Lysekilsbostäder AB (inkl. motionen)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

30 (40)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-05-29

30 (41)

§ 95
Svar på motion angående mindre multiarena i Brodalen
Dnr:

LKS 2018-558

Magnus Elisson (SD) har i en motion 2018-09-27 föreslagit kommunen att se över
möjligheterna att upprätta en multiarena i Brodalen.
Barn och ungdomar behöver röra på sig och motionären föreslår därför en mindre
multiarena för barn och ungdomar. Den befintliga lekplatsen i Brodalen omfattar
enbart några gungor och en sandlåda vilket inte tilltalar de lite äldre barnen. Det är
viktigt att även barnen utanför tätorten Lysekil får ta del av kommunens satsningar mot
de yngre.
Brodalens lekplats finns med i avdelningen för mark och gatas åtgärdsprogram. Vid
planering av åtgärderna kommer kommunen att titta på olika åtgärder, bl.a. ska
utredningen beröra äldre målgrupper vilket då kommer att täcka det behov i Brodalen
som förs fram av motionären. Lekplatsen kommer att bli en av de större lekplatserna i
kommunen med relativt många lekredskap som är i bra skick.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-20
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-18, § 13
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-02-07, § 26
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-05-20

LKS 2018-000558

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins, 0523-61 31 02
christian.martins@lysekil.se

Svar på motion angående mindre multiarena i Brodalen
Sammanfattning
Barn och ungdomar behöver röra på sig och motionären föreslår därför en mindre
multiarena för barn och ungdomar. Den befintliga lekplatsen i Brodalen omfattar
enbart några gungor och en sandlåda vilket inte tilltalar de lite äldre barnen. Det är
viktigt att även barnen utanför tätorten Lysekil får ta del av kommunens satsningar
mot de yngre
Brodalens lekplats finns med i avdelningen för mark och gatas åtgärdsprogram.
Vid planering av åtgärderna kommer kommunen att titta på olika åtgärder, bl.a. ska
utredningen beröra äldre målgrupper vilket då kommer att täcka det behov i
Brodalen som förs fram av motionären. Lekplatsen kommer att bli en av de större
lekplatserna i kommunen med relativt många lekredskap som är i bra skick.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
Magnus Elisson (SD) har i en motion föreslagit att kommunen satsar på en mindre
multiarena för barn och ungdomar i Brodalen.
Förvaltningens synpunkter
Den lekplats som nämns i motionen är till ytan en av de större lekplatserna i
kommunen och enligt samhällsbyggnadsförvaltningen med relativt många
lekredskap i bra skick.
Barn och unga är ett av Lysekils kommuns fem utvecklingsområden och är en av
samhällsbyggnadsförvaltningens prioriterade målgrupper när kommunen bygger
nya mötesplatser. Brodalens lekplats finns därför med i avdelningen för mark och
gatas åtgärdsprogram. Vid åtgärdsplaneringen av lekplatsen kommer man att titta
på en rad olika åtgärder, bl.a. att platsen ska beröra och ha lekredskap även för
äldre målgrupper av barn vilket efterfrågas i medborgarförslaget. Eventuellt
kommer även antalet lekredskap att utökas och utformas på ett sådant sätt att
lekplatsen kan sägas utgöra en multiarena beroende på vad man lägger i ni
begreppet.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef
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Tjänsteskrivelse
Dnr

LKS 2018-000558

Bilagor
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-18, § 13
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-02-07, § 26
Beslutet skickas till
Magnus Elisson (SD)
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnd

2019-02-07

28 (33)

§ 26
Motion om multiarena i Brodalen
Dnr: SBN MB-2019-19

Magnus Elisson (SD) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige 2018-09-27
där han föreslagit kommunen att se över möjligheterna att upprätta en multiarena i
Brodalen.
Barn och unga är ett av kommunens utvecklingsområden och Brodalens lekplats finns
med i avdelningen för mark och gatas åtgärdsprogram. Lekplatsen är en av de större
lekplatserna som finns i kommunen med relativt många lekredskap som är i bra skick.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-14.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad i
enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Magnus Elisson
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-01-14

Dnr
SBN MG-2019-19

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

Motion om multiarena i Brodalen
Sammanfattning
Magnus Elisson (SD) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige
2018-09-27 där han föreslagit kommunen att se över möjligheterna att upprätta en
multiarena i Brodalen.
Barn och unga är ett av kommunens utvecklingsområden och Brodalens lekplats
finns med i avdelningen för mark och gatas åtgärdsprogram. Lekplatsen är en av de
större lekplatserna som finns i kommunen med relativt många lekredskap som är i
bra skick.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen anses
besvarad i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
Magnus Elisson (SD) föreslår i en motion 2018-09-27 att Lysekils kommun ser över
möjligheten till att upprätta en multiarena i Brodalen.
Förvaltningens synpunkter
Barn och unga är ett av Lysekils kommuns utvecklingsområden och en av
förvaltningens prioriterade målgrupper när kommunen bygger nya mötesplatser.
Brodalens lekplats finns med i avdelningen för mark och gatas åtgärdsprogram.
Lekplatsen är en av de större i kommunen med relativt många lekredskap som är i
bra skick. Vid planering av lekplatsen kommer avdelningen mark och gata att titta
på olika åtgärder, bl.a. kommer avdelningen ha med i utredningen att platsen ska
beröra äldre målgrupper vilket då kommer att täcka det behov som finns i Brodalen.

Per Garenius
Förvaltningschef

Linda Wising
Handläggare

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Magnus Elisson
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-10-18

§ 13
Motion om multiarena i Brodalen
Dnr:

LKS 2018-558

Magnus Elisson (SD) har i en motion föreslagit att kommunen satsar på en mindre
multiarena i Brodalen.
Beslutsunderlag
Motion 2018-09-27
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motion)
Samhällsbyggnadsförvaltningen (inkl. motion)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

19 (20)

2018-09-26

Motion angående multiarena

I Brodalen finns idag många barnfamiljer men få platser att leka av sig.
I centrala bostadsområdet finns en liten lekplats som är i behov av renovering.
Denna renovering ligger sannolikt med i kommunens plan över renoveringar av
lekplatser.
Men vi inom Sverigedemokraterna Lysekil skulle vilja att kommunen även kollar
över möjligheterna för en liten multiarena som barn och ungdomar kan
använda sig av.
Förslagsvis på det lilla grönområdet som ligger i anslutning till lekplatsen. (Se
karta. Röd markering).
Det är viktigt för oss att även de utanför tätorten Lysekil också får ta del av
kommunens satsningar mot de yngre. Idag görs det flesta satsningar I Lysekil.
Barn och ungdomar behöver röra på sig. Ett par gungor och en sandlåda är
inget direkt tilltalande för de lite äldre barnen.

En önska till kommunfullmäktige att ge tjänstemännen i uppdrag se över
möjligheterna till:
Satsa på en mindre multiarena i Brodalens samhälle.
Om föreslagen plats inte är lämplig, hitta en bättre lämpad plats för arenan.

Magnus Elisson
Sverigedemokraterna Lysekil

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-05-29

31 (41)

§ 96
Svar på motion angående hundrastgård i Brastad
Dnr:

LKS 2018-556

Christoffer Zakariasson (SD) har i en motion 2018-09-27 och 2017-06-21 föreslagit en
hundrastgård i Brastad. Ansvarig nämnd är samhällsbyggnadsnämnden som menar att
medel saknas för att anlägga och driva en hundrastgård. En eventuell hundrastgård
finns dock med i avdelningens långsiktiga planering. Det ska även framföras att
kommunen i vissa delar kan vara behjälplig om tex någon förening vill anlägga en
hundrastgård eller liknande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-20
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-18, § 10
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-02-07, § 25
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse
Dnr
Datum

2019-05-20

LKS 2018-000556
LKS 2017-000493

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins, 0523-61 31 02
christian.martins@lysekil.se

Svar på motion angående hundrastgård i Brastad
Sammanfattning
Christoffer Zakariasson (SD) har i en motion 2018-09-27 och 2017-06-21 föreslagit
en hundrastgård i Brastad. Ansvarig nämnd är samhällsbyggnadsnämnden som
menar att medel saknas för att anlägga och driva en hundrastgård. En eventuell
hundrastgård finns dock med i avdelningens långsiktiga planering. Det ska även
framföras att kommunen i vissa delar kan vara behjälplig om tex någon förening vill
anlägga en hundrastgård eller liknande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
Christoffer Zakariasson (SD) har i en motion 2018-09-27 föreslagit en
hundrastgård i Brastad. Motionären har tidigare 2017-06-19 (LKS 2017-493)
skickat in en likalydande motion. Båda motionerna hanteras med samma
motionssvar.
Förvaltningens synpunkter
Enligt samhällsbyggnadsnämnden saknar i dagsläget avdelningen för mark och
gata medel att både anlägga och driva en hundrastgård. En eventuell hundrastgård
finns dock med i avdelningens långsiktiga planering. Det ska även framföras att
kommunen i vissa delar kan vara behjälplig om tex någon förening vill anlägga en
hundrastgård eller liknande.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-18, § 10
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-21, § 105
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-02-07, § 25
Beslutet skickas till
Christoffer Zachariasson
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Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnd

2019-02-07

27 (33)

§ 25
Motion om hundrastgård i Brastad
Dnr: SBN MG-2019-18

Christoffer Zackariasson (SD) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige
2018-09-27 där han föreslagit kommunen att se över möjligheterna att upprätta en
hundrastgård i Brastad. Avdelningen för mark och gata saknar i dagsläget medel att både
anlägga och driva en hundrastgård men finns med i avdelningen för mark och gatas
långsiktiga planering.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-14.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad i
enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Christoffer Zackariasson
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-01-14

Dnr
SBN MG-2019-18

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

Motion om hundrastgård i Brastad
Sammanfattning
Christoffer Zackariasson (SD) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige
2018-09-27 där han föreslagit kommunen att se över möjligheterna att upprätta en
hundrastgård i Brastad. Avdelningen för mark och gata saknar i dagsläget medel att
både anlägga och driva en hundrastgård men finns med i avdelningen för mark och
gatas långsiktiga planering.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen anses
besvarad i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
Christoffer Zackariasson (SD) föreslår i en motion 2018-09-27 att kommunen ser
över möjligheten till att upprätta en hundrastgård i Brastad.
Förvaltningens synpunkter
Hundrastgård finns med i avdelningen för mark och gatas långsiktiga planering.
Avdelningen för mark och gata saknar i dagsläget medel att både anlägga och driva en
hundrastgård. Inför 2019 års budget finns inget utrymme för att genomföra detta.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget kan anses besvarat
med hänvisning till ovanstående.

Per Garenius
Förvaltningschef

Linda Wising
Handläggare

Bilaga
Motion om hundrastgård i Brastad
Beslutet skickas till
Christoffer Zackariasson
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-10-18

§ 10
Motion om hundrastgård i Brastad
Dnr:

LKS 2018-556

Christoffer Zakariasson (SD) har i en motion föreslagit om en hundrastgård i Brastad.
Beslutsunderlag
Motion 2018-09-27
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motion)
Samhällsbyggnadsförvaltningen (inkl. motion)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

16 (20)

2018-09-26

Motion angående hundrastgård i Brastad
Inom Brastad har det länge önskats en inhägnad yta där man kan släppa sina hundar och låta
de springa fritt i kontrollerade former.
Man kan använda denna yta som mötesplats där hundägare kan träffas med sina hundar, utan
att riskera att andra människor kan komma i ofrivillig kontakt med hundar.
Detta är ingen dyr investering. Samtidigt som många skulle bli väldigt nöjda och kan utnyttjas
av många invånare.
Ett förslag på vart denna inhägnad skulle kunna placeras är vid Ängen på Tuntorp. Här finns
en mycket stor yta som kommunen äger och sköter om. (Se bifogad bild)
Man har nära till parkering samt att det är lättillgängligt. Man kan och bör göra det anpassat
även för personer med funktionsnedsättning.
Vi inom Sverigedemokraterna Lysekil önskar att kommunfullmäktige ger i uppdrag till
tjänstemännen att:

Kommunen ser över möjligheten till att göra denna relativt billiga och önskade anläggning för
kommunens invånare.
Om det föreslagna läget inte är tillräckligt bra, tar fram alternativ till läge.

Christoffer Zackariasson

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-05-29

32 (41)

§ 97
Svar på motion om rastgård för hundar i Brastad
Dnr:

LKS 2017-493

Christoffer Zakariasson (SD) har i en motion 2018-09-27 och 2017-06-21 föreslagit en
hundrastgård i Brastad. Ansvarig nämnd är samhällsbyggnadsnämnden som menar att
medel saknas för att anlägga och driva en hundrastgård. En eventuell hundrastgård
finns dock med i avdelningens långsiktiga planering. Det ska även framföras att
kommunen i vissa delar kan vara behjälplig om tex någon förening vill anlägga en
hundrastgård eller liknande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-20
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-21, § 105
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse
Dnr
Datum

2019-05-20

LKS 2018-000556
LKS 2017-000493

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins, 0523-61 31 02
christian.martins@lysekil.se

Svar på motion om rastgård för hundar i Brastad
Sammanfattning
Christoffer Zakariasson (SD) har i en motion 2018-09-27 och 2017-06-21 föreslagit
en hundrastgård i Brastad. Ansvarig nämnd är samhällsbyggnadsnämnden som
menar att medel saknas för att anlägga och driva en hundrastgård. En eventuell
hundrastgård finns dock med i avdelningens långsiktiga planering. Det ska även
framföras att kommunen i vissa delar kan vara behjälplig om tex någon förening vill
anlägga en hundrastgård eller liknande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
Christoffer Zakariasson (SD) har i en motion 2018-09-27 föreslagit en
hundrastgård i Brastad. Motionären har tidigare 2017-06-19 (LKS 2017-493)
skickat in en likalydande motion. Båda motionerna hanteras med samma
motionssvar.
Förvaltningens synpunkter
Enligt samhällsbyggnadsnämnden saknar i dagsläget avdelningen för mark och
gata medel att både anlägga och driva en hundrastgård. En eventuell hundrastgård
finns dock med i avdelningens långsiktiga planering. Det ska även framföras att
kommunen i vissa delar kan vara behjälplig om tex någon förening vill anlägga en
hundrastgård eller liknande.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-21, § 105
Beslutet skickas till
Christoffer Zachariasson
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2017-06-21

§ 105
Motion om hundrastgård i Brastad
Dnr:

LKS 2017-493

Sverigedemokraterna (SD) föreslår i en motion 2017-06-19 att kommunen bygger en
eller flera rastplatser för hundar i Brastad.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Motion 2017-06-19
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.
Beslutet skickas till
Motionärerna
Kommunstyrelsen (inkl. motionen)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

32 (40)

Motion angående rastgård för hundar i Brastad
Vi i Sverigedemokraterna önskar att kommunen bygger en eller flera
rastplatser för hundar i Brastad. Det finns många hundägare som gärna
vill släppa sina hundar så dom får springa av sig lite, men det finns
ingen avsedd plats för detta i nuläget. Det finns flera olika platser i
och runtom Brastad som är lämpliga för detta ändamål, så det som
behövs nu är lite vilja från kommunens sida. Ett bra läge är t.ex vid
läkarvägen (bakom tandläkaren) där staket och grind redan finns
uppsatt och kommunen äger redan marken, och det som saknas är ett
kärl avsett för hundlatrin.

Lysekil 2017-06-12
Styrelsen
SD Lysekil
Christoffer Zakariasson
Tommy Westman
Magnus Elisson
Daniel Arvidsson
Sebastian Ahlqvist

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2017-06-21

§ 105
Motion om hundrastgård i Brastad
Dnr:

LKS 2017-493

Sverigedemokraterna (SD) föreslår i en motion 2017-06-19 att kommunen bygger en
eller flera rastplatser för hundar i Brastad.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Motion 2017-06-19
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.
Beslutet skickas till
Motionärerna
Kommunstyrelsen (inkl. motionen)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

32 (40)

Motion angående rastgård för hundar i Brastad
Vi i Sverigedemokraterna önskar att kommunen bygger en eller flera
rastplatser för hundar i Brastad. Det finns många hundägare som gärna
vill släppa sina hundar så dom får springa av sig lite, men det finns
ingen avsedd plats för detta i nuläget. Det finns flera olika platser i
och runtom Brastad som är lämpliga för detta ändamål, så det som
behövs nu är lite vilja från kommunens sida. Ett bra läge är t.ex vid
läkarvägen (bakom tandläkaren) där staket och grind redan finns
uppsatt och kommunen äger redan marken, och det som saknas är ett
kärl avsett för hundlatrin.

Lysekil 2017-06-12
Styrelsen
SD Lysekil
Christoffer Zakariasson
Tommy Westman
Magnus Elisson
Daniel Arvidsson
Sebastian Ahlqvist

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-05-29

33 (41)

§ 98
Svar på motion om att utreda frågan om uppvärmda soffor utanför varje
särskilt boende i kommunen
Dnr:

LKS 2013-368

Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2013-10-04 föreslagit att utreda frågan
om att placera uppvärmda soffor utanför varje särskilt boende i kommunen.
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen finns inga kommunalt ägda särskilda boenden i
Lysekils kommun. Dessa ägs av hyresrättsföreningar och Lysekilsbostäder AB och
frågan om uppvärmda soffor bör därför vara en angelägenhet och ansvar för dessa
aktörer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-18
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-10-31, § 147
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-05-18

LKS 2013-000368

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins, 0523-61 31 02
christian.martins@lysekil.se

Svar på motion om att utreda frågan om uppvärmda soffor
utanför varje särskilt boende i kommunen
Sammanfattning
Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2013-10-04 föreslagit att utreda
frågan om att placera uppvärmda soffor utanför varje särskilt boende i kommunen.
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen finns inga kommunalt ägda särskilda
boenden i Lysekils kommun. Dessa ägs av hyresrättsföreningar och
Lysekilsbostäder AB och frågan om uppvärmda soffor bör därför vara en
angelägenhet och ansvar för dessa aktörer.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2013-10-04 föreslagit att utreda
frågan om att placera uppvärmda soffor utanför varje särskilt boende i kommunen.
Detta med anledning av att två sådana soffor tidigare utplacerats av LEVA i Lysekil
AB respektive Lysekilsbostäder AB utanför trygghetsboendet Slättegården.
Förvaltningens synpunkter
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen finns inga kommunalt ägda särskilda
boenden i Lysekils kommun. Dessa ägs av hyresrättsföreningar och
Lysekilsbostäder AB och frågan om uppvärmda soffor bör därför vara en
angelägenhet och ansvar för dessa aktörer. Motionens andemening, att öka
komforten för våra äldre när de vistas utomhus, är vällovlig och motionären kan
självfallet ställa frågan till LEVA i Lysekil AB och Lysekilsbostäder AB om de kan
tänka sig sätta ut ytterligare soffor.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-10-31, § 147
Beslutet skickas till
Ann-Charlotte Strömwall
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-05-29
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§ 99
Svar på motion angående studentmedarbetare
Dnr:

LKS 2013-474

Fredrik Christensson och Siw Lycke (C) har i en motion 2013 föreslagit att kommunen
ska utreda förutsättningarna för att införa ett studentmedarbetarsystem.
Att ha studentmedarbetare innebär ökade kostnader i form av lön. Kommunen har över
tid haft studenter från universitet och högskolor, till exempel Chalmersstudenter som
gjort arbeten inom digitalisering samt studenter från Högskolan Väst inom
organisation och marknadsföring.
Kommunstyrelseförvaltningen menar att de nuvarande och befintliga olika formerna av
studentpraktik eller så kallad COOP-utbildning med Högskolan Väst som sker redan
idag, i viss mån bidrar till de effekter som ett studentmedarbetarsystem eventuellt
skulle kunna ha som till exempel synen på Lysekils kommun som en attraktiv
arbetsgivare. Dock till en betydligt lägre kostnad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-18
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-12-19, § 176
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-05-18

LKS 2013-000474

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins, 0523-61 31 02
christian.martins@lysekil.se

Svar på motion angående studentmedarbetare
Sammanfattning
Motionärerna föreslår att kommunen ska utreda förutsättningarna för att införa ett
studentmedarbetarsystem. Att ha studentmedarbetare innebär ökade kostnader i
form av lön. Kommunen har över tid haft studenter från universitet och högskolor,
till exempel Chalmersstudenter som gjort arbeten inom digitalisering samt
studenter från Högskolan Väst inom organisation och marknadsföring.
Kommunstyrelseförvaltningen menar att de nuvarande och befintliga olika
formerna av studentpraktik eller så kallad COOP-utbildning med Högskolan Väst
som sker redan idag, i viss mån bidrar till de effekter som ett
studentmedarbetarsystem eventuellt skulle kunna ha som till exempel synen på
Lysekils kommun som en attraktiv arbetsgivare. Dock till en betydligt lägre
kostnad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
motionen anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Ärendet
Fredrik Christensson (C) och Siw Lycke (C) har i en motion 2013-12-11 föreslagit att
Lysekils kommun ska undersöka förutsättningarna om att införa ett
studentmedarbetarsystem i Lysekils kommun.
Förvaltningens synpunkter
Enligt personalchef Maria Hemlin har Lysekils kommun genom Högskolan Väst
möjlighet att ta emot studentmedarbetare i kommunen. Att ha studentmedarbetare
innebär en kostnad då de ska ha en form av lön samt att de kan vara anställda upp
till 20 prcent av en tjänst under ett halvår. Denna tjänst ska annonseras på
Högskolan Väst där studenterna kan söka. Det krävs dessutom att enheter som vill
ha en medarbetarstudent budgeterar för denna kostnad.
Kommunstyrelseförvaltningen känner inte till om kommunen haft någon
studentmedarbetare men däremot LIA-studenter (Lärande i arbetsliv) samt även så
kallade COOP-studenter från Högskolan Väst som arbetar/praktiserar med lön på
tex IT-avdelningen i syfte att varva teori och praktik och därmed uppnå en kortare
startsträcka när studenterna ska ut på arbetsmarknaden efter avslutade studier.
Kommunen har också haft Chalmersstudenter som gjort arbeten inom
digitalisering samt studenter från Högskolan Väst som deltagit med arbete inom
organisation och marknadsföring (Urban platsinnovation).
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Tjänsteskrivelse
Dnr

LKS 2013-000474

Kommunstyrelseförvaltningen menar att ovanstående beskrivna möjligheter bidrar
till synen på Lysekils kommun som en attraktiv arbetsgivare och i viss mån en
inblick i kvalificerade yrken som förhoppningsvis kan locka studenter som varit hos
oss att söka arbete i kommunen efter avslutade studier.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga/bilagor
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-12-19, § 176
Beslutet skickas till
Fredrik Christensson
Siw Lycke
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§ 100
Svar på motion angående ny spetsutbildning för gymnasiet
Dnr:

LKS 2018-557

Magnus Elisson (SD) har i en motion 2018-09-27 föreslagit att Lysekils kommun ska
se över möjligheterna att starta en gymnasial spetsutbildning med fokus på hållbar och
cirkulär ekonomi.
Av remissvaret från utbildningsförvaltningens framgår att deras uppfattning är att en
sådan utbildning på gymnasienivå inte kan vara basen i ett nav för näringslivets
utveckling som motionären önskar. Vidare menar man att bedriva riksrekryterande
spetsutbildning kräver betydligt mer resurser än ett vanligt gymnasieprogram.
Bedömningen är att det inte är möjligt att marknadsföra och driva två liknande
program inom befintliga ramar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-20
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-18, § 12
Utbildningsnämndens protokoll 2019-01-16, § 8
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-05-20

LKS 2018-000557

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins, 0523-61 31 02
christian.martins@lysekil.se

Svar på motion angående ny spetsutbildning för gymnasiet
Sammanfattning
Motionären föreslår att kommunen ska satsa på en ny spetsutbildning för
gymnasiet med fokus på hållbart och cirkulär ekonomi. Av remissvaret från
utbildningsförvaltningens framgår att deras uppfattning är att en sådan utbildning
på gymnasienivå inte kan vara basen i ett nav för näringslivets utveckling som
motionären önskar. Vidare menar man att bedriva riksrekryterande spetsutbildning
kräver betydligt mer resurser än ett vanligt gymnasieprogram. Bedömningen är att
det inte är möjligt att marknadsföra och driva två liknande program inom befintliga
ramar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ärendet
Magnus Elisson (SD) har i en motion 2018-09-26 föreslagit att kommunen satsar
på en ny spetsutbildning för gymnasiet med fokus på hållbart och cirkulär ekonomi.
Förvaltningens synpunkter
Begreppet cirkulär ekonomi innebär att när en vara tillverkas ska den tillverkas på
ett sådant sätt att den (eller komponenter som den består av) kan återanvändas
eller materialåtervinnas. Kommunstyrelseförvaltningen ser motionen och dess
intention som vällovlig men av utbildningsförvaltningens remissvar framgår att
deras uppfattning är att det inte är realistiskt att tro att en utbildning på
gymnasienivå kan utgöra basen i ett nav för näringslivets utveckling som
motionären önskar.
Att bedriva riksrekryterande spetsutbildning kräver betydligt mer resurser än ett
vanligt gymnasieprogram. Ett fortsatt starkt och välsökt MB-program är viktigt för
Gullmarsgymnasiet och bedömningen är att det inte är möjligt att marknadsföra
och driva två liknande program inom befintliga ramar.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-18, § 12
Utbildningsnämndens protokoll 2019-01-16, § 8
Beslutet skickas till
Magnus Elisson (SD)
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LYSEKILS KOMMUN
Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-01-16

§8
Motion om spetsgymnasielinje med fokus på hållbarhet och cirkulär
ekonomi
UBN 2018-000302

Magnus Elisson (SD) har i en motion till kommunfullmäktige (LKF 2018-000557)
yrkat på att Lysekils kommun ska se över möjligheterna att starta en gymnasial
spetsutbildning med fokus på hållbar och cirkulär ekonomi.

Spetsutbildningen Marinbiologiska programmet (MB) på Gullmarsgymnasiet har
funnits sedan 1994 och har ett etablerat samarbete med Göteborgs universitet. Det är
ett relativt gott söktryck till programmet och de flesta platser brukar vara fyllda. För
att rekrytera programmet krävs dock en omfattande marknadsföring i hela landet. Att
bedriva riksrekryterande spetsutbildning, som MB-programmet, kräver betydligt mer
resurser än ett vanligt gymnasieprogram. Elevpengen är densamma som för övriga
gymnasieprogram, vilket innebär mer utgifter för samma intäkt. Ett fortsatt starkt och
välsökt MB-program är viktigt för Gullmarsgymnasiet och bedömningen är att det inte
är möjligt att marknadsföra och driva två liknande program inom befintliga ramar.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-28.
Yrkande
Jeanette Janson (LP): Bifall till förvaltningens förslag.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden förslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att på
Gullmarsgymnasiet starta en gymnasial spetsutbildning med fokus på hållbar och
cirkulär ekonomi med motiveringen att det inte är möjligt att på Gullmarsgymnasiet
bedriva två spetsutbildningar.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Åsa Andrén Gustavsson

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

10/13

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2018-12-28

UBN 2018-000302

Utbildningsförvaltningen
Lena Garberg, 0523-61 32 24
lena.garberg@lysekil.se

Motion om ny spetsgymnasielinje med fokus på hållbarhet
och cirkulär ekonomi
Sammanfattning
Sverigedemokraterna i Lysekil har i en motion till kommunfullmäktige (LKF 2018000557) yrkat på att Lysekils kommun ska se över möjligheterna att starta en
gymnasial spetsutbildning med fokus på hållbar och cirkulär ekonomi.
Spetsutbildningen Marinbiologiska programmet (MB) på Gullmarsgymnasiet har
funnits sedan 1994 och har ett etablerat samarbete med Göteborgs universitet. Det
är ett relativt gott söktryck till programmet och de flesta platser brukar vara fyllda.
För att rekrytera programmet krävs dock en omfattande marknadsföring i hela
landet. Att bedriva riksrekryterande spetsutbildning, som MB-programmet, kräver
betydligt mer resurser än ett vanligt gymnasieprogram. Elevpengen är densamma
som för övriga gymnasieprogram, vilket innebär mer utgifter för samma intäkt. Ett
fortsatt starkt och välsökt MB-program är viktigt för Gullmarsgymnasiet och
bedömningen är att det inte är möjligt att marknadsföra och driva två liknande
program inom befintliga ramar.

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden avslår motionen om att på Gullmarsgymnasiet starta en
gymnasial spetsutbildning med fokus på hållbar och cirkulär ekonomi med
motiveringen att det inte är möjligt att på Gullmarsgymnasiet bedriva två
spetsutbildningar.
Ärendet
Sverigedemokraterna i Lysekil har i en motion till kommunfullmäktige (LKF 2018000557) yrkat på att Lysekils kommun ska se över möjligheterna till att starta en
gymnasial spetsutbildning med fokus på hållbar och cirkulär ekonomi. En
spetsutbildning är en gymnasialutbildning där elever i ökad studietakt fördjupar
och breddar sina kunskaper i matematik eller naturvetenskapliga,
samhällsvetenskapliga, ekonomiska, humanistiska eller teknikvetenskapliga
ämnen.

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

Sid 1/3

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-12-28

2(3)
Vår beteckning

UN 2018-000302 nr 1.3.1

Förvaltningens utredning
Gymnasial spetsutbildning bedrivs som en försöksverksamhet vilken startade 2009
och ska pågå till 2024, Skolverket godkänner vilka utbildningar som får ingå.
Hösten 2018 fanns 29 godkända spetsutbildningar i Sverige varav det
Marinbiologiska Programmet (MB) på Gullmarsgymnasiet är en. Övervägande
delen av spetsutbildningarna i Sverige finns i storstadsregionerna där
elevunderlaget finns i regionen. Senast ett år innan planerad start ska en
omfattande ansökan vara Skolverket tillhanda. För start höstterminen 2019 var det
endast möjligt att ansöka om att starta utbildningar inom teknikvetenskap. Någon
information från Skolverket om hur ansökningar ska ske efter 2019 finns inte.
Spetsutbildningen ska möjliggöra för elever att läsa kurser vid universitet eller
högskolor parallellt med sina gymnasiestudier. Det krävs därför att gymnasieskolan
har dokumenterat samarbete med en högskola.
Spetsutbildningen MB-programmet på Gullmarsgymnasiet har funnits sedan 1994
och har ett etablerat samarbete med Göteborgs universitet. Det är ett relativt gott
söktryck till programmet och de flesta platser brukar vara fyllda. För att rekrytera
sökande till programmet krävs dock en omfattande marknadsföring i hela landet.
Att bedriva riksrekryterande spetsutbildning, som MB-programmet, kräver
betydligt mer resurser än ett vanligt gymnasieprogram. Det handlar om
marknadsföring, specialkompetens hos lärare men inte minst att få ett socialt liv
samt boende att fungera för eleverna i Lysekil. Elevpengen är densamma som för
övriga gymnasieprogram, vilket innebär mer utgifter för samma intäkt.
Förvaltningens synpunkter
Det har tagit många år att etablera MB-programmet vilket fungerar väl och ger ett
viktigt elevtillskott till Gullmarsgymnasiet. Rektor på Gullmarsgymnasiet menar,
att skulle vara svårt att fokusera på två spetsutbildningar med olika inriktningar,
där till exempel det nära samarbetet med universitetet samt bostäder för eleverna
är resurskrävande. Vidare menar rektor att det finns en fara i att de båda
utbildningarna skulle konkurrera om samma elever vilket inte skulle gynna
verksamheten. Genom att studera MB-programmet är de fortsatta studier som
motionären pekar på fullt möjliga att söka, vilket en hel del elever också gjort.
Miljöfrågorna, som motionären tar upp, genomsyrar all gymnasieutbildning och
både i det MB-programmet och i det riksrekryterande Naturbruksprogrammet har
dessa frågor ett extra fokus vilket fått till följd att en del elever går vidare till
miljöutbildningar på universitetet.
Motionären menar att ett gymnasieprogram med en inriktning på hållbar och
cirkulär ekonomi, på sikt, skulle kunna ge upphov till nya företag i Lysekil i
segmentet. MB-programmet startades på helt andra grunder, då marinbiologi var
(och fortsatt är) ett område som har ett starkt fäste i Lysekil. Förvaltningens
uppfattning är att det inte är realistiskt att tro att ett gymnasieprogram kan vara
basen i ett nav för näringslivets utveckling som motionären önskar.

TJÄNSTESKRIVELSE
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Vår beteckning

Datum

2018-12-28

UN 2018-000302 nr 1.3.1

Slutsats
Ett fortsatt starkt och välsökt MB-program är viktigt för Gullmarsgymnasiet och
bedömningen är att det inte är möjligt att marknadsföra och driva två liknande
program inom befintliga ramar.

Lennart Olsson
Förvaltningschef
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Åse Andrén Gustavsson

Lena Garberg
Handläggare

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-10-18

§ 12
Motion om ny spetsgymnasielinje med fokus på hållbart och cirkulär
ekonomi
Dnr:

LKS 2018-557

Magnus Elisson (SD) har i en motion föreslagit att kommunen satsar på en ny
spetsutbildning för gymnasiet med fokus på hållbart och cirkulär ekonomi.
Beslutsunderlag
Motion 2018-09-27
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen och
utbildningsnämnden.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motion)
Utbildningsnämnden (inkl. motion)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

18 (20)

2018-09-26

Motion – Ny spetsgymnasielinje med fokus på Hållbarhet och Cirkulär Ekonomi
Förslag:
I världen eftersträvas att alla varor som produceras omfattas av ett cirkulärt tänk (så kallad cirkulär
ekonomi). Detta innebär att när en vara tillverkas så skall den tillverkas på ett sådant sätt att den
(eller komponenter som den består av) kan återanvändas eller materialåtervinnas.
Det pågår mycket forskning men också anpassningar av lagstiftningar på olika håll i världen för att
styra mot cirkulär ekonomi. EU har exempelvis under 2018 publicerat en strategi om plast och förra
året publicerade Ellen McArthur Foundation sin viktiga rapport om ”The New Plastic Economy”.
Även i Sverige pågår en del forskning på olika universitet och högskolor. Verket för Innovationscenter
(Vinnova) har omställningen till cirkulär ekonomi som ett av sina prioriterade områden – och delar ut
pengar till projekt de tror på.
Sverigedemokraterna i Lysekil vill att Lysekil intar en tätposition inom detta område och vill därför att
det startas upp en ny spetsgymnasielinje med denna inriktning. En sådan utbildning kan till stora
delar hanteras parallellt med den marinbiologiska inriktningen som redan finns i Lysekil och det finns
antagligen utrymmer för en del gemensamma kurser. Vi bedömer att intresset för denna typ av
utbildning kan bli oerhört stor och Lysekil kan bli en föregångskommun. Beroende av att det händer
så oerhört mycket om detta område både i Sverige och utomlands så är det också ”rätt” i tiden att
starta denna form av gymnasielinje så snart som möjligt. I en cirkulär ekonomi tas avfall också bättre
om hand så det blir mindre skräp på öarna i vår fina skärgård.
Om det faller väl ut så hade SD i Lysekil i förlängningen också gärna sett att det kompletteras med en
kortare eftergymnasial utbildning i Lysekil med samma inriktning. Det är mycket möjligt att en bra
gymnasieutbildning hade skapat intresse från privata aktörer att sponsra en eftergymnasial linje med
samma inriktning. Återvinningsföretag som Stena, Rambo, Ragnsells etc men också myndigheter som
naturvårdsverket och Vinnova skulle kanske ställa sig positiva till detta.
EU: s vision om den cirkulära ekonomin är att planeten kommer att räddas från skräp, ekonomin
växer och det kommer att finnas massor av nya arbetstillfällen. Med SD:s förslag om ny gymnasielinje
med spetsinriktning så kommer Lysekil att kunna göra en insats för detta och det är inte orimligt att
en del av de arbetstillfällen som omställningen från linjär till cirkulär ekonomi innebär, i så fall kan
komma Lysekil till del.

Vi vill ha en ny gymnasielinje som fokuserar på hållbarhet och produktanpassning!
Det är idag orimligt mycket avfall och restprodukter som faller ut i världen. Internationell forskning
pekar exempelvis på att det 2050 kommer att finnas mer plast än fisk i världshaven. Och även om det
idag finns förbud att deponera brännbart och organiskt avfall så hamnar ändå oerhört mycket
material som inte bryts ned i naturen.
Ambitionen om en så kallad cirkulär ekonomi genomsyrar mycket arbete som görs såväl inom EU
som inom Sverige. En cirkulär ekonomi innebär att redan när en vara eller en produkt tillverkas så
beaktas hur den i slutändan skall kunna återanvändas eller materialåtervinnas efter att den gjort sin
livscykel. Detta tänk återfinns i bland annat EUs nya strategi om plast och det pågår en hel del
forskning om det på olika håll i landet. Vi ser att detta område kommer att bli ett viktigt
sysselsättningssegment i framtiden och Lysekil kan gå i fronten för detta och ha en spetsutbildning
inom gymnasiet med denna inriktning. En del kurser kan vara gemensamma med den
marinbiologiska inriktningen – men i en sådan här kurs så kan man tänka sig fokus på olika former av
produkter och varor, vad de innehåller, hur de kan anpassas för att när de fullgjort sin livscykel
enklare kan omhändertas. Dvs öka värdet på den restprodukt som uppstår.
Vi ser också en möjlighet att införandet av den första gymnasielinjen med denna form av fokus i
landet kan ge upphov till nya småföretag som arbetar inom området. Och det finns stor sannolikhet
att segmentet kommer bli den industrinäring som i framtiden kommer bidra till störst ökad
sysselsättning inom såväl Sverige som Europa. Om Lysekil då tidigt kan få en roll inom området så
vore det mycket bra för kommunens framtid. Och att då starta en gymnasielinje inom denna
framtidsbransch vore då en bra start. På längre sikt är det också sannolikt att den lagstiftning som
införs; exempelvis om plast, förpackningar och byggavfall medför att mängden skräp i haven kommer
att minska så att våra vackra stränder, såsom Metvik, som vi vill skall bli ett naturreservat, inte
behöver städas lika ofta som idag.
Sverigedemokraterna i Lysekil vill av denna anledning att kommunen satsar på en ny
gymnasieutbildning med denna inriktning och vi skulle gärna se att Lysekils kommun går i första led
och blir en förebild för andra.
Vi vill ge kommunledningen i uppdrag att se över dessa möjligheter och vad som skulle behövas för
att genomföra detta.

Magnus Elisson Sverigedemokraterna Lysekil
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§ 101
Svar på motion angående Fribad
Dnr:

LKS 2013-328

Bernt Ortner (S) har i en motion 2014 begärt att fribad ska anläggas på lämplig plats i
Lysekils kommun.
Begreppet fribad är en plats där man är välkommen att bada med eller utan badkläder.
Havsbadsområdet finns kallbadhuset som är ett inhägnat badområde för nakenbad.
Byggnaden används fortfarande för sitt ursprungliga syfte och är öppet året runt för
allmänheten som önskar att bada utan badkläder. Det är gratis att bada i kallbadhuset
och man behöver inte vara medlem i föreningen som driver det.
Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen
som framfört att i nuläget finns inga planer på att iordningsställa ytterligare badplatser
för enbart fribad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-19
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-09-26, § 123
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-05-19

LKS 2014-000172

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins, 0523-61 31 02
christian.martins@lysekil.se

Svar på motion angående Fribad
Sammanfattning
Begreppet fribad är en plats där man är välkommen att bada med eller utan
badkläder. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inga planer på att iordningsställa
ytterligare badplatser för enbart fribad. Detta eftersom kallbadhuset i
Havsbadsområdet finns att tillgå.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
Bernt Ortner (S) har i en motion 2014-04-09 begärt att fribad anläggs på lämplig
plats i Lysekils kommun.
Förvaltningens synpunkter
Lysekils kommun erbjuder många fina platser för sol och bad.
Begreppet fribad är en plats där man är välkommen att bada med eller utan
textilier. I Havsbadsområdet finns kallbadhuset som är ett inhägnat badområde för
nakenbad. Byggnaden används fortfarande för sitt ursprungliga syfte och är öppet
året runt för allmänheten som önskar att bada utan badkläder. Att bada i
Kallbadhuset kostar ingenting och man behöver inte vara medlem i föreningen som
driver det för att nyttja badet.
Förvaltningen har varit i kontakt men samhällsbyggnadsförvaltningen som framför
att i nuläget finns inga planer på att iordningsställa ytterligare badplatser för enbart
fribad. Detta eftersom kallbadhuset i Havsbadsområdet finns att tillgå.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga/bilagor
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-26, § 88
Beslutet skickas till
Bernt Ortner (S)
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§ 102
Svar på motion avseende gästhamnar och ställplatser för husbilar
Dnr:

LKS 2016-667

Fredrik Häller (LP) har i en motion 2016-10-14 föreslagit att kommunen ser över
möjligheten till att aktivt söka efter arrendator till Havsbadshamnen i Lysekil samt
lokalisera, iordningställa och marknadsföra ställplatser för husbilar i flera
kommundelar.
Förvaltningen föreslår dock att man lämpligen avvaktar den småbåts- och
gästhamnsutredning som för närvarande görs inom samhällsbyggnadsförvaltningen
innan någon ställning tas till förslaget om att eventuellt söka arrendator till
hamndriften.
I Valbodalens område pågår ett arbete med ställplatser för husbilar som kommer
iordningsställas. Ambitionen är vidare att det ska finnas en husbilsparkering i
anslutning till infarten till Fiskebäckskil under 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-19
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-09-26, § 123
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-05-19

LKS 2016-000667

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins, 0523-61 31 02
christian.martins@lysekil.se

Svar på motion avseende gästhamnar och ställplatser för
husbilar
Sammanfattning
Motionären föreslår att kommunen ska söka arrendera ut driften av
Havsbadshamnen vilket skulle kunna vara en av flera åtgärder för att öka
attraktiviteten och besöksfrekvensen i hamnen. Förvaltningen föreslår dock att man
lämpligen avvaktar den småbåts- och gästhamnsutredning som för närvarande görs
inom samhällsbyggnadsförvaltningen innan någon ställning tas till förslaget om att
eventuellt söka arrendator till hamndriften.
I Valbodalens område pågår ett arbete med ställplatser för husbilar som kommer
iordningsställas. Ambitionen är vidare att det ska finnas en husbilsparkering i
anslutning till infarten till Fiskebäckskil under 2020.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
Fredrik Häller (LP) föreslår i en motion 2016-10-14 att kommunstyrelsen ges i
uppdrag att aktivt söka efter arrendator till Havsbadshamnen i Lysekil till säsongen
2017, samt att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att lokalisera,
iordningsställa och marknadsföra ställplatser för husbilar i flera kommundelar till
säsongen 2017.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen delar motionärens syn på båt- och husbilsturismens betydelse för
Lysekil och har varit i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen. Enligt dem
pågår en utredning gällande småbåts- och gästhamnar vilken kommer att
presenteras till samhällsbyggnadsnämnden under våren 2019. Vidare byggs i
Havsbadsområdet en ny servicebyggnad som kommer att vara färdigställd inför
säsong 2019.
Motionären föreslår att kommunen ska söka arrendera ut driften av
Havsbadshamnen vilket skulle kunna vara en av flera åtgärder för att öka
attraktiviteten och besöksfrekvensen i hamnen. Förvaltningen föreslår dock att man
lämpligen avvaktar ovan nämnda utredning innan någon ställning tas till förslaget
om att eventuellt söka arrendator till hamndriften.
I Valbodalens område pågår ett arbete med ställplatser för husbilar som kommer
iordningsställas. Ambitionen är vidare att det ska finnas en husbilsparkering i
anslutning till infarten till Fiskebäckskil under 2020.
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Tjänsteskrivelse
Dnr

LKS 2016-000667

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga/bilagor
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-10-27, § 165
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-03-25, § 46
Beslutet skickas till
Fredrik Häller (LP)
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§ 46

Motion avseende gästhamnar och ställplatser för husbilar
Dnr: SBN A-2019-8

Fredrik Häller (LP) föreslår i en motion 2016-10-14 att kommunen ser över
möjligheten till att aktivt söka efter arrendator till Havsbadshamnen i Lysekil samt
lokalisera, iordningställa och marknadsföra ställplatser för husbilar i flera
kommundelar. En utredning pågår gällande småbåts- och gästhamnar vilket
kommer att presenteras till samhällsbyggnadsnämnden under våren 2019.
I området byggs en ny servicebyggnad vilken kommer att vara färdigställd inför
säsong 2019. Gällande ställplatser för husbilar pågår ett arbete i Valbodalens
området som innebär att området kommer att iordningställas. Ambitionen är att det
ska finnas en husbilsparkering i anslutningen vid infarten till Fiskebäckskil under
2020.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-08.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen
anses besvarad i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Fredrik Häller
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-03-08

Dnr
SBN A-2019-8

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

Motion avseende gästhamnar och ställplatser för husbilar
Fredrik Häller (LP) föreslår i en motion 2016-10-14 att kommunen ser över
möjligheten till att aktivt söka efter arrendator till Havsbadshamnen i Lysekil samt
lokalisera, iordningställa och marknadsföra ställplatser för husbilar i flera
kommundelar. En utredning pågår gällande småbåts- och gästhamnar vilket
kommer att presenteras till samhällsbyggnadsnämnden under våren 2019.
I området byggs en ny servicebyggnad vilken kommer att vara färdigställd inför
säsong 2019. Gällande ställplatser för husbilar pågår ett arbete i Valbodalens
området som innebär att området kommer att iordningställas. Ambitionen är att det
ska finnas en husbilsparkering i anslutningen vid infarten till Fiskebäckskil under
2020.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen
anses besvarad i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
Fredrik Häller (LP) föreslår i en motion 2016-10-14 att kommunen ser över
möjligheten till att aktivt söka efter arrendator till Havsbadshamnen i Lysekil samt
lokalisera, iordningställa och marknadsföra ställplatser för husbilar i flera
kommundelar.
Förvaltningens synpunkter
En utredning pågår gällande småbåts och gästhamnar vilket kommer att presenteras
till samhällsbyggnadsnämnden under våren 2019. Utredningens resultat kommer
att ligga till grund för framtidens beslut kring gästhamnsdriften.
I området byggs en ny servicebyggnad vilken kommer att vara färdigställd inför
säsong 2019. Ombyggnationen kommer att bli 194 kvadratmeter med de viktigaste
faciliteterna. Ett nytt bryggdäck byggs vid servicebyggnaden i anslutning till
befintliga bryggkonstruktioner. Denna investering kommer att ge ett positivt och
attraktivt intryck för kommunens hamngäster.
När det gäller ställplatser för husbilar pågår ett arbete i Valbodalens området som
innebär att området kommer att iordningställas och städas inför kommande säsong
2019. Ambitionen är att det ska finnas en husbilsparkering i anslutningen vid
infarten till Fiskebäckskil under 2020. Dessa åtgärder pågår för att möta det ökade
antalet besökare i kommunen. På kommunens hemsida finns uppdaterad
information av kommunens ställplatser för husbilar att tillgå.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen kan anses besvarat med
hänvisning till ovanstående.

Per Garenius
Förvaltningschef

Linda Wising
Verksamhetsutvecklare

Bilaga
Motion avseende gästhamnar och ställplatser
Beslutet skickas till
Fredrik Häller
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 165
Motion om gästhamnar och ställplatser
Dnr:

LKS 2016-667

Fredrik Häller (LP) har i en motion 2016-10-14 föreslagit att kommunstyrelsen ges i
uppdrag att aktivt söka efter arrendator till Havsbadshamnen i Lysekil till säsongen
2017, samt att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att lokalisera,
iordningställa och marknadsföra ställplatser för husbilar i flera kommundelar till
säsongen 2017.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion 2016-10-14
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motion)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

22 (31)
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MOTION AVSEENDE GÄSTHAMNAR OCH STÄLLPLATSER
Besöksnäringen är bland de viktigaste näringarna i Lysekils kommun. Besökare övernattar i stugor,

hotell, vandrarhem, campingplatser eller i egna husbilar och båtar. Att turister besöker Lysekil och
spenderar pengar här, är otroligt viktigt för många småföretags överlevnad.
Gästhamnarna i kommunen har varierande beläggning. Vissa hamnar är populära medan t.ex.
Havsbadshamnen har tappat i popularitet. Ekonomiskt visar denna hamn negativa siffror.

Efterfrågan på ställplatser för husbilar ökar stadigt. Enligt en nyligen genomförd
marknadsundersökning som Västsvenska Turistrådet har gjort, så är Lysekil den populäraste platsen
hela Bohuslän att besöka. För att möta nya grupper av besökare som tar sig hit med husbil bör nya
ställplatser lokaliseras, iordningsställas och marknadsföras. Ställplatser bör finnas i samtliga
kommundelar, inte bara i Lysekils tätort.

i

För att vända på Havsbadshamnens kräftgång bör vi pröva nya grepp. Vi bör börja med

att låta
gästhamn
på
för
koncept
kan
fungera
även
arrendera ut driften av denna
att se om ett sådant
kommunens övriga gästhamnar. Kommunstyrelsen bör ges i uppdrag att aktivt söka efter en
arrendator, och efter diskussioner med en intressent, presentera ett utkast till hur en sådan
överenskommelse kan se ut. Det primära syftet med att arrendera ut gästhamnen är att attrahera
fler gästande fritidsbåtar, men även att Lysekils kommun kan garanteras en fast intäkt per säsong.

Jag föreslår:

Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att aktivt söka efter arrendator till Havsbadshamnen i Lysekil till
säsongen 201.7

Att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att lokalisera, iordningsställa och marknadsföra
ställplatser för husbilar i flera kommundelar till säsongen 201.7.

Fredrik Häller
Lysekilspartiet

Facebook: Lysekilspartiet
Forum Lysekilspartiet

www.lyseki lspa rtiet.n u

info@ lysekilspa rtiet.nu
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§ 103
Svar på motion angående att gästhamnens servicebyggnad Havsbadet
förses med vintervatten, att det finns tillgång till duschar och toalett året
runt
Dnr:

LKS 2018-123

Wictoria Insulan (M) har i en motion 2018-02-15 föreslagit att gästhamnens
servicebyggnad vid Havsbadet förses medvintervatten och duschar året runt.
Servicebyggnaden i Havsbadet är försedd med vintervatten och det kommer att finnas
tillgänglighetsanpassade toaletter året runt i byggnaden. Att hålla hela byggnaden
öppen hela året med tillsyn/städning, värme mm blir dock väldigt kostsamt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer eventuellt att se över möjligheten att låta
bussbolag/guider köpa kod/access till duscharna.
Det finns även planer på att sätta upp utomhusduschar med solvärmt vatten för att
erbjuda bland andra dykare och paddlare en möjlighet att skölja av sig själva och
utrustningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-20
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-15, § 21
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-05-20

LKS 2018-000123

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins, 0523-61 31 02
christian.martins@lysekil.se

Svar på motion angående att gästhamnens servicebyggnad
Havsbadet förses med vintervatten, att det finns tillgång till
duschar och toalett året runt
Sammanfattning
Motionären föreslår vintervatten och duschar året runt i den nybyggda
servicebyggnaden i gästhamnen. Servicebyggnaden i Havsbadet är försedd med
vintervatten och det kommer att finnas tillgänglighetsanpassade toaletter året runt i
byggnaden. Att hålla hela byggnaden öppen hela året med tillsyn/städning, värme
mm blir dock väldigt kostsamt. Det finns även planer på att sätta upp
utomhusduschar med solvärmt vatten för att erbjuda bland andra dykare och
paddlare en möjlighet att skölja av sig själva och utrustningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
Wictoria Insulan (M) föreslår i en motion 2018-02-15 att gästhamnens
servicebyggnad Havsbadet förses med vintervatten, att det finns tillgång till
duschar och toalett året runt i denna byggnad samt att bussbolag, guider etc. kan få
genom att köpa) tillgång till koder för att öppna vinteröppna toaletter.
Förvaltningens synpunkter
Den nya servicebyggnaden i Havsbadet är försedd med vintervatten och det
kommer att finnas tillgänglighetsanpassade toaletter året runt i byggnaden. Att
hålla hela byggnaden öppen hela året med tillsyn/städning, värme mm blir dock
väldigt kostsamt. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer dock eventuellt att se
över möjligheten att låta bussbolag/guider köpa kod/access till duscharna.
Vidare finns det planer på att sätta upp utomhusduschar med solvärmt vatten för
att erbjuda dykare och paddlare en möjlighet att skölja av sig själva och
utrustningen.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-15, § 21
Beslutet skickas till
Wictoria Insulan (M)
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§ 21
Motion om ökad komfort för dykare, paddlare och övriga besökare kring
Släggö året runt
Dnr:

LKS 2018-123

Wictoria Insulan (M) har i en motion 2018-02-15 föreslagit att gästhamnens
servicebyggnad vid Havsbadet förses med vintervatten, att det finns tillgång till
duschar och toalett året runt i denna byggnad samt att bussbolag, guider etc. kan få
(alternativt genom att köpa) tillgång till koder för att öppna vinteröppna toaletter.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion 2018-02-15
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motion)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

33 (43)

Till Fullmäktige, Lysekils Kommun

Motion ang Ökad komfort för dykare, paddlare och övriga besökare kring Släggö – året runt
Många dyker i det lokala dykföretaget Dive Teams regi, men minst lika många kommer hit på egen
hand, ofta på tider då dykcentret är stängt. Dessutom kommer dykskolor från hela södra Sverige hit
för att göra viktiga moment i olika dykutbildningar, t ex sk nattdyk i mörker. Även vintertid. De äter
på stadens restauranger och behöver logi mm.
Kallbadhusets vänner och kommunen har redan installerat en bastu i Kallbadhuset. Det blev ett
enormt lyft för alla vinterbadare. Men det skulle öka Lysekils attraktionskraft ytterligare om dykarna i
anslutning till sina flera dyk under en helg kunde betala för en varm dusch och gå på toaletten, även
vintertid. Tillgång till toalett och duschmöjligheter i Gästhamnens servicebyggnad skulle underlätta
för alla. För detta ändamål behövs vintervatten till servicebyggnaden. Vid en eventuell framtida
överlåtelse av driften av Gästhamnen bör vinteröppna gästtoaletter och dusch vara ett krav från
kommunens sida.
Inom föreningen för auktoriserade turistguider ”Bohusläns Guider” vars medlemmar årligen tar emot
flera hundra turistbussar i de Bohuslänska skärgårdssamhällena diskuteras behovet av tillgång till
åretruntöppna toaletter i nära anslutning till platser där turistbussarna kan släppa av passagerare.
Detta är en avgörande faktor för hur man planerar en bussresa. Inom Lysekils tätort finns idag inte
någon enskild plats med tillräcklig toalettkapacitet för en fullpackad turistbuss. Alltså undviker
bussbolag och guider att komma hit, utan förlägger istället sina resor till platser där fika, lunch,
sevärdheter och erforderlig koncentration av toaletter finns.

att Gästhamnens servicebyggnad vid Havsbadet förses med vintervatten
att det finns tillgång till duschar och toalett året runt i denna byggnad
att bussbolag, guider etc kan få (alternativt genom att köpa) tillgång till koder för att öppna
vinteröppna toaletter

Lysekil 2018-02-15
Wictoria Insulán (m)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
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§ 104
Svar på motion om att uppmärksamma Lysekils historiska vagga i
Gamlestan, Norra hamnen och på Skeppsholmen
Dnr:

LKS 2014-087

Roland Karlsson och Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2014 föreslagit att
Lysekils kommun gör en grundläggande dokumentation som beskriver den historiska
utvecklingen av Gamlestan, Norra Hamnen och Skeppsholmen såväl vad gäller
områdens industrihistoria som förhållandena för de människor som verkade och bodde
i områdena. De föreslår också att den historiska utvecklingen i området fysiskt ställs ut
permanent tillsammans med den skänkta propellern i Norra Hamnen.
Den dåvarande bildningsnämnden biföll motionen och dess innebörd, men hänsköt
finansieringsfrågan till kommunstyrelsen, föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen och ge
utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda kostnadsbild och eventuell finansiering.
Detta mot bakgrund av att utbildningsnämndens verksamhetsområde omfattar bland
annat kulturfrågor vilket motionens förslag får anses falla under.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-18
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-03-27, § 38
Protokoll från bildningsnämnden 2014-06-18, § 66
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen och ge
utbildningsnämnden i uppdrag att utreda finansieringsfrågan.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-05-18

LKS 2014-000087

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins, 0523-61 31 02
christian.martins@lysekil.se

Svar på motion om att uppmärksamma Lysekils historiska
vagga i Gamlestan, Norra hamnen och på Skeppsholmen
Sammanfattning
Då dåvarande bildningsnämnden biföll motionen och dess innebörd, men hänsköt
finansieringsfrågan till kommunstyrelsen, föreslår kommunstyrelseförvaltningen
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen och ge
utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda kostnadsbild och eventuell
finansiering. Detta mot bakgrund av att utbildningsnämndens verksamhetsområde
omfattar bland annat kulturfrågor vilket motionens förslag får anses falla under.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen och ge
utbildningsnämnden i uppdrag att utreda finansieringsfrågan.
Ärendet
Roland Karlsson (L) och Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2014-02-21
föreslagit att Lysekils kommun gör en grundläggande dokumentation som beskriver
den historiska utvecklingen av Gamlestan, Norra Hamnen och Skeppsholmen såväl
vad gäller områdens industrihistoria som förhållandena för de människor som
verkade och bodde i områdena. De föreslår också att den historiska utvecklingen i
området fysiskt ställs ut permanent tillsammans med den skänkta propellern i
Norra Hamnen.
Förvaltningens synpunkter
Den dåvarande bildningsnämnden ansåg att motionens förslag var mycket
vällovligt. Genom den upprustning och gestaltning som Norra Hamnen fått de
senaste åren är det av vikt att besökare och boende får det historiska perspektivet
till hamnens, och i förlängningen, Lysekils utveckling. Bildningsförvaltningen
beslutade 2014-05-27 att man kan bistå med arbete för framtagande av material.
Dock hänsköt man finansieringsfrågan i övrigt till kommunstyrelsen gällande hur
dokumentationen skall sättas upp i fysisk form ordnas.
Då dåvarande bildningsnämnden biföll motionen och dess innebörd, men hänsköt
finansieringsfrågan till kommunstyrelsen, föreslår kommunstyrelseförvaltningen
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen och ge
utbildningsnämnden i uppdrag att utreda kostnadsbild och eventuell finansiering.
Detta mot bakgrund av att utbildningsnämndens verksamhetsområde omfattar
bland annat kulturfrågor vilket motionens förslag får anses falla under.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef
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Bilagor
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-03-27, § 38
Protokoll från bildningsnämnden 2014-06-18, § 66
Beslutet skickas till
Roland Karlsson
Ann-Charlotte Strömwall
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§ 105
Svar på motion angående båttrafiken över Gullmaren
Dnr:

LKS 2015-514

Lars Björneld (L) har i en motion 2015-10-29 lämnat förslag att kommunen i den årliga
dialogen med Västtrafik AB försöker få bort den extra avgiften för resa med
kollektivtrafiken över Gullmaren.
Vid en kontroll av priset för enkel tur med linje 847 i Västtrafiks Reseplaneraren ska
det endast debiteras för en zon till priset av 40 kr (2019-05-20) med kontoladdning
eller TO GO-appen.
Vid en fråga till besättningen på Carl Wilhelmsson svarar de att resan räknas som en
tur över kommungräns och ska därför stämplas som två zoner. Denna information är
felaktig och har nu rättats till enligt Västtrafik.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-19
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-10-29, § 120
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-05-20

LKS 2015-000514

Kommunstyrelseförvaltningen/avd. Hållbar utveckling
Jan-Erik Larsson, 0523 – 61 31 66
jan-erik.larsson@lysekil.se

Svar på motion angående båttrafiken över Gullmaren
Sammanfattning
Lars Björneld (L) inkom 2015-10-29 till kommunfullmäktige i Lysekil med en
motion angående förslag att kommunen i den årliga dialogen med Västtrafik AB
försöker få bort den extra avgiften för resa med kollektivtrafiken över Gullmaren.
Vid en kontroll av priset för enkel tur med linje 847 i Västtrafiks Reseplaneraren
ska det endast debiteras för en zon till priset av 40 kr (2019-05-20) med
kontoladdning eller TO GO-appen.
Vid en fråga till besättningen på Carl Wilhelmsson svarar de att resan räknas som
en tur över kommungräns och ska därför stämplas som två zoner. Denna
information är felaktig och har nu rättats till enligt Västtrafik.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
Lars Björneld (L) har i en motion 2015-10-29 föreslagit att kommunen i den årliga
dialogen med Västtrafik AB försöker få bort den extra avgiften för resa med
kollektivtrafiken över Gullmaren.
Förvaltningens utredning
Vid en kontroll av priset för enkel tur med linje 847 i Västtrafiks Reseplaneraren
ska en enkel tur endast debiteras för en zon till priset av 40 kr (2019-05-20) med
kontoladdning eller TO GO-appen.
Vid en fråga till besättningen på Carl Wilhelmsson svarar de att resan räknas som
en tur över kommungräns och ska därför stämplas som två zoner. Denna
information är felaktig enligt Västtrafik och har nu rättats till enligt Västtrafiks
affärskoordinator.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Jan-Erik Larsson
Utvecklingsstrateg

Bilagor
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-10-29, § 120
Beslutet skickas till
Lars Björneld

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

Sid 1/1

LYSËKIL$ þ{.ÜfoiiMUN
RËGlSill¡\Tt.JRËNl

Motion angående båttrafiken över Gullmaren

LUS
Ar

/{

20t5 -10- 2 g
Dnr

f/v

l-1a¡õi

533

Lysekils centrum har ett antal affärer och behöver ett större

kundunderlag om det skall utvecklas.Kommunen har
engagerat sig idetta bl a genom att samordna en ansökan

från

EU

:s lnterregprogram.

Skaftös befolkning skulle kunna utgöra ett större

kundunderlag för affärsverksamheten om det var billigare att

förflytta sig över Gullmaren.
ldag kostar en enkelresa med kort 30,70 kr.Om det är ett par

som skall åka tur och retur kostar det fyra gånger så mycket

om det inte bara blir ett kort besök.Orsaken är att det
betraktas på samma sätt som om vi passerar en
kommungräns och kostar därför extra.
Vi kan jämföra oss med Göteborgs kommun där man kan åka

över hela staden inkl öarna för en lägre taxa.
Jag önskar därför

Att kommunen i den åriga dialogen med Västtrafik AB
försöker ta bort den extra avgiften för resa med
kollektivtrafiken över G ullma ren.

'Ár-:

Skaftö 20LSL02
Lars Björneld,fp
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§ 106
Svar på motion angående utredning av förutsättningarna för 30 timmars
arbetsvecka
Dnr:

LKS 2017-772

Britt-Marie Kjellgren (K) och Yngve Berlin (K) föreslår i en motion 2017-11-07 att
socialförvaltningen utreder förutsättningarna för 30 timmarsvecka i vården.
Förvaltningen har gått igenom material avseende Heltidsresan och pågående utredning
avseende gemensam rekryteringsenhet, samt varit i kontakt med personalavdelningen.
Förvaltningen bedömer utifrån detta att det i nuläget saknas möjlighet för en
kartläggning av förutsättning, konsekvenser och kostnader vid en sänkning av
heltidsmåttet för vårdpersonal inom socialförvaltningen i Lysekils kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-20
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-16, § 156
Socialnämndens protokoll 2018-05-29, § 80
Förslag till beslut på sammanträdet
Yngve Berlin (K): Avslag på förvaltningens förslag. Bifall till motionen.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Yngve Berlins förslag att bifalla motionen mot avslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-05-20

LKS 2017-000772

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins, 0523-61 31 02
christian.martins@lysekil.se

Svar på motion angående utredning av förutsättningarna för
30 timmars arbetsvecka
Sammanfattning
Förvaltningen har gått igenom material avseende Heltidsresan och pågående
utredning avseende gemensam rekryteringsenhet, samt varit i kontakt med
personalavdelningen. Förvaltningen bedömer utifrån detta att det i nuläget saknas
möjlighet för en kartläggning av förutsättning, konsekvenser och kostnader vid en
sänkning av heltidsmåttet för vårdpersonal inom Socialförvaltningen i Lysekils
kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ärendet
Britt-Marie Kjellgren (K) och Yngve Berlin (K) föreslår i en motion 2017-11-07 att
socialförvaltningen utreder förutsättningarna för 30 timmarsvecka i vården.
Förvaltningens synpunkter
Av socialnämndens remissvar framgår följande:
Kommunstyrelsens ledningsutskott har 2017-12-20 beslutat att godkänna den
framtagna handlingsplanen ”Heltid som norm – deltid som möjlighet”.
Bakgrunden till heltidsredan är att SKL och Svenska kommunalarbetarförbundet
2016-04-31 tecknade ett centralt kollektivavtal, HÖK 16:
”Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid
nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta
heltid än idag. Alla arbetsgivare ska därför, med utgångpunkt från verksamhetens
behov och resurser, ha en plan för hur andelen medarbetar som arbetar heltid ska
öka. Planen ska finnas på plats senast 2017-12-31 och utgöra en utgångspunkt för
det fortsatta arbetet med årlig avstämning fram till 2021-05-31.”
Syftet är att Lysekils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att de
anställda känner sig nöjda och trygga i sin anställning, kunna klara sin egen
försörjning, ha en bra arbetsmiljö samt i framtiden få en bra pension.
Målsättningen är att alla medarbetare som nyanställs ska få heltidstjänst,
deltidsanställda ska erbjudas heltid och de som har en heltidsanställning men
arbetar deltid ska eftersträva heltidsarbete.
Heltidsmått i kollektivavtal, HÖK 16 och lokalt avtal.
Idag regleras arbetstiderna för personalen i de berörda verksamheterna av det
centrala kollektivavtalet HÖK 16. Ett heltidsmått enligt HÖK 16 ligger på 38,15
timmar för dagpersonal och 34,20 timmar för nattpersonal. I Lysekil finns
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Tjänsteskrivelse
Dnr

LKS 2017-000772

dessutom ett lokalt avtal som förhandlats fram på heltidsmåtten 37 timmar för
dagpersonal respektive 34 timmar för nattpersonal.
Tidsplan för Heltidsresan inom Socialförvaltningen
Vid mätning 171122 är 60,6 procent av alla anställda på socialförvaltningen
deltidsanställda. Detta motsvarande 382 av sammanlagt 630 personer, vilket är en
hög siffra. Tittar vi på deltidsanställningarna i förvaltningen har de dessutom
mycket varierande sysselsättningsgrader.
Personalavdelningen kommer inför genomförandet av Heltidsresan på
socialförvaltningen göra en djupare inventering av förvaltningens deltidstjänster
och en beräkning av hur mycket arbetstid det kommer att generera samt dess
kostnader. Detta för att sedan tillsammans med förvaltningens chefer planera för
hur den utökade tiden ska komma organisationen och brukarna bäst till nytta
utifrån ett prognostiserat ökat vårdbehov inom Vård och Omsorg.
I enlighet med den övergripande tidsplanen i ”Heltid som norm – deltid som
möjlighet” ska planering och därefter implementering för Socialförvaltningen
påbörjas först våren 2019. Förvaltningens genomförande har senarelagts då
bedömning gjorts av personalavdelningen att Heltidsresan istället ska påbörjas
inom förvaltningar i Lysekils kommun med ett lågt antal deltidsanställda.
En gemensam rekryteringsenhet
Den pågående utredningen gällande en gemensam rekryteringsenhet har kartlagt
de arbetade timmarna inom förvaltningen. Sammanställning gjordes 2017 avseende
2016 års fördelning av arbetat tid och frånvaro. Sammanlagt jobbar befintlig
deltidspersonal upp till heltidsmåttet motsvarande 14,9 tjänster och övertid
motsvarande 6,2 tjänster. Den sammanlagda frånvaron i organisationen motsvarar
157 tjänster. Dessa 157 tjänster bemannas av vikarier, visstidsanställda samt de
deltidsanställda som jobbar över sin anställningsgrad.
En gemensam rekryteringsenhet förväntas ge samordningsvinster, bättre tillgång
och högre tjänstgöringsgrad till vikarier, och därmed ökad kvalitet på vikarier.
Vidare öka efterlevnaden av LAS och minska risk för övertalighet samt ge bättre
arbetsmiljö för tillsvidareanställda då det kan minska övertiden och ge en jämnare
arbetsfördelning. Utifrån den information som man fått ifrån personalavdelningen
uppger de också att en rekryteringsenhet är mycket viktigt för ett lyckat införande
av Heltidsresan.
Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-16, § 156
Socialnämndens protokoll 2018-05-29, § 80
Beslutet skickas till
Britt-Marie Kjellgren
Yngve Berlin
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Svar på motion att utreda ftirutsättningarna ftir 3o-timmarsvecka
vården

i

Dnr SON 2oL7-272

I samband med kommunfullmäktigens sammanträde zotT-rr-o7 g 156 remitteras
en motion för besvarande till socialnämnden. Motion om utredning av
förutsättningarna för 3o timmars arbetsvecka inkom första gången zotT-og-t6.I
remissvar från socialförvaltningen gjordes bedömningen att frågan om lägre
heltidsmått i vården skulle utredas i samband med att det förvaltningsövergripande
arbetet med planering av heltid genomförs. Beslut fattas av socialnämnden 2oL708-31 och överlämnas till kommun-fullmäktige.

Utifrån socialnämndens föregående svar och beslut i kommunstyrelsens
ledningsutskott avseende "Heltid som norm - deltid som möjlighet" yrkar
motionärerna på att socialförvaltningen genomför utredningen. Motionären
hänvisar till att utredning bör ske gällande förutsättningarna för att införa 3o
timmars arbetsvecka för personal inom vården med bibehållen lön, vilket således
avser en sänkning av heltidsmåttet. En sänkning av heltidsmåttet skulle, enligt
motionärerna, öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare, underlätta vid
rekrytering, öka antalet heltidsanställningar samt minska sjukfrånvaron.
Förvaltningen har utrett ärendet och redovisar förvaltningens synpunkter
ärendet.

Förslag

i

till beslut på sammanträdet

Britt-Marie Kjellgren (K): återremiss med uppdrag till förvaltningen att göra
utredningen avseende go-timmarsvecka i samband med att det förvaltningsövergripande arbetet med planering av heltid genomförs.
Stefan Jansson (S): att ställa sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse och
översända denna till kommunfullmäktige som nämndens svar på motionen

Krister Samuelsson (M): bifall till Stefan Janssons förslag.

Beslutsunderlag
Förvaltningens utredning och synpunkter, daterade den z maj zor8.

Motion.

Justerare:

Utdragsbestyrkande

Sammanträdes protokol
2018-05-29

LYSEKILS KOMMUN
Socialnämnden

I

19t21

Beslutsgång
Ordföranden frågar om återremitteras eller om ärendet ska avgöras idag och finner
att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse och översänder
denna till kommunfullmäktige som nämndens svar på motionen.

Awikande mening
Awikande mening mot nämndens beslut lämnas av Britt-Marie Kjellgren (K)
förmån för eget fürslag.

Beslut inklusive handlingar i ärendet skickas

till

Kommunfullmäktigc

Beslutet skickas

till

Utredare SOF

Justerare:
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2018-05-02

SON 2017-000272

Socialförvaltningen
Line Legén, 0523- 61 34 80
line.legen@lysekil.se

Svar på motion om att utreda förutsättningarna för 30timmarsvecka i vården
Sammanfattning
I samband med kommunfullmäktigens sammanträde 2017-11-07 § 156 remitteras
en motion för besvarande till socialnämnden.
Förvaltningen har gått igenom material avseende Heltidsresan och pågående
utredning avseende gemensam rekryteringsenhet, samt varit i kontakt med
personalavdelningen. Förvaltningen bedömer utifrån detta att det i nuläget saknas
möjlighet för en kartläggning av förutsättning, konsekvenser och kostnader vid en
sänkning av heltidsmåttet för vårdpersonal inom Socialförvaltningen i Lysekils
kommun.
För att få fram ett relevant underlag som kan ligga till grund för en sänkning av
heltidsmåttet bör organisationen i första hand avvakta implementering av
Heltidsresan.
Heltidsresan, som till skillnad från en sänkning av heltidsmåttet är ett avtal mellan
Kommunal och SKL, är prioriterad, redan beslutad i kommunstyrelsens
ledningsutskott och för socialförvaltningen en mycket omfattande förändring som
kräver djupkartläggning samt planering och långsiktighet i införandet. Den
preliminära bedömningen från personalavdelningen är också att förutsättningen
för att klara utmaningen med Heltidsresan innefattar att en gemensam
rekryteringsenhet kommer på plats för att planera för utökade arbetstider som i sin
tur kan hantera det förväntat ökade vårdbehovet inom vård och omsorg.
Heltidsresan förväntas också kräva att ett ekonomiskt tillskott görs i budgeten, och
omfattningen av denna är inte heller klar. Socialförvaltningen har idag 78 % av
kommunens samtliga deltidsanställda i sin förvaltning.
Förslag till beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse och översänder
denna till kommunfullmäktige som svar på motionen.
Ärendet
I samband med kommunfullmäktigens sammanträde 2017-11-07 § 156 remitteras
en motion för besvarande till socialnämnden.
Motion om utredning av förutsättningarna för 30 timmars arbetsvecka inkom
första gången 2017-03-16. I remissvar från socialförvaltningen gjordes
bedömningen att frågan om lägre heltidsmått i vården skulle utredas i samband
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med att det förvaltningsövergripande arbetet med planering av heltid genomförs.
Beslut fattas av socialnämnden 2017-08-31 och överlämnas till
kommunfullmäktige.
Utifrån socialnämndens föregående svar och att beslut i kommunstyrelsens
ledningsutskott avseende ”Heltid som norm – deltid som möjlighet” yrkar
motionärerna på att socialförvaltningen genomför utredningen. Motionären
hänvisar till att utredning bör ske om förutsättningarna för att införa 30 timmars
arbetsvecka för personal inom vården med bibehållen lön. Detta avser således en
sänkning av heltidsmåttet.
En sänkning av heltidsmåttet skulle, enligt motionärerna, öka kommunens
attraktivitet som arbetsgivare, underlätta vid rekrytering, öka antalet
heltidsanställningar och minska sjukfrånvaron.
Förvaltningens synpunkter
Heltidsresan
Kommunstyrelsens ledningsutskott har 2017-12-20 beslutat att godkänna den
framtagna handlingsplanen ”Heltid som norm – deltid som möjlighet”.
Bakgrunden till heltidsredan är att SKL och Svenska kommunalarbetarförbundet
2016-04-31 tecknade ett centralt kollektivavtal, HÖK 16:
”Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid
nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta
heltid än idag. Alla arbetsgivare ska därför, med utgångpunkt från verksamhetens
behov och resurser, ha en plan för hur andelen medarbetar som arbetar heltid ska
öka. Planen ska finnas på plats senast 2017-12-31 och utgöra en utgångspunkt för
det fortsatta arbetet med årlig avstämning fram till 2021-05-31.”
Syftet är att Lysekils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att de
anställda känner sig nöjda och trygga i sin anställning, kunna klara sin egen
försörjning, ha en bra arbetsmiljö samt i framtiden få en bra pension.
Målsättningen är att alla medarbetare som nyanställs ska få heltidstjänst,
deltidsanställda ska erbjudas heltid och de som har en heltidsanställning men
arbetar deltid ska eftersträva heltidsarbete.
Heltidsmått i kollektivavtal, HÖK 16 och lokalt avtal
Idag regleras arbetstiderna för personalen i de berörda verksamheterna av det
centrala kollektivavtalet HÖK 16. Ett heltidsmått enligt HÖK 16 ligger på 38,15
timmar för dagpersonal och 34,20 timmar för nattpersonal. I Lysekil finns
dessutom ett lokalt avtal som förhandlats fram på heltidsmåtten 37 timmar för
dagpersonal respektive 34 timmar för nattpersonal.
Tidsplan för Heltidsresan inom Socialförvaltningen
Vid mätning 171122 är 60,6% av alla anställda på Socialförvaltningen
deltidsanställda. Detta motsvarande 382 av sammanlagt 630 personer, vilket är en
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hög siffra. Tittar vi på deltidsanställningarna i förvaltningen har de dessutom
mycket varierande sysselsättningsgrader.
Personalavdelningen kommer inför genomförandet av Heltidsresan på
Socialförvaltningen göra en djupare inventering av förvaltningens deltidstjänster
och en beräkning av hur mycket arbetstid det kommer att generera samt dess
kostnader. Detta för att sedan tillsammans med förvaltningens chefer planera för
hur den utökade tiden ska komma organisationen och brukarna bäst till nytta
utifrån ett prognostiserat ökat vårdbehov inom Vård och Omsorg.
I enlighet med den övergripande tidsplanen i ”Heltid som norm – deltid som
möjlighet” ska planering och därefter implementering för Socialförvaltningen
påbörjas först våren 2019. Förvaltningens genomförande har senarelagts då
bedömning gjorts av personalavdelningen att Heltidsresan istället ska påbörjas
inom förvaltningar i Lysekils kommun med ett lågt antal deltidsanställda.

En gemensam rekryteringsenhet
Den pågående utredningen gällande en gemensam rekryteringsenhet har kartlagt
de arbetade timmarna inom förvaltningen. Sammanställning gjordes 2017 avseende
2016 års fördelning av arbetat tid och frånvaro. Sammanlagt jobbar befintlig
deltidspersonal upp till heltidsmåttet motsvarande 14,9 tjänster och övertid
motsvarande 6,2 tjänster. Den sammanlagda frånvaron i organisationen motsvarar
157 tjänster. Dessa 157 tjänster bemannas av vikarier, visstidsanställda samt de
deltidsanställda som jobbar över sin anställningsgrad.
En gemensam rekryteringsenhet förväntas ge samordningsvinster, bättre tillgång
och högre tjänstgöringsgrad till vikarier, och därmed ökad kvalitet på vikarier.
Vidare öka efterlevnaden av LAS och minska risk för övertalighet samt ge bättre
arbetsmiljö för tillsvidareanställda då det kan minska övertiden och ge en jämnare
arbetsfördelning. Utifrån den information som ut har fått ifrån
personalavdelningen uppger de också att en rekryteringsenhet är mycket viktigt för
ett lyckat införande av Heltidsresan.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Bilaga
Motion
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef
Utredare

Line Legén
Utredare
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vårdpersonalen inom Lysekils socialförvaltning.
Socialförvaltningens svar på vår motion blev att frågan bör utredas, vilket vi
instämmer i.
Så här skrev förvaltningen.
"Socialförvaltningen bedömer att frågan om ett lägre heltidsmått i vården bör
utredas i samband med att det forvaltningsövergripande arbetet med
planering av heltid genomförs.
Förvaltningens bedömning är också att en sänkning av heltidsmåttet inte kan
genomföras utan ökad budgetram vilket måste utredas och beslutas innan
arbetet med att införande av 30- timmarsvecka kan påbörjas."
Att just en sådan utredning bör göras var också vårt andraalternativ på
fullmäktige när motionen behandlades på oktobermötet.
Men detta vårt "tilläggsyrkande" avvisades med motivering att frågan/kraven
måste beredas i förvaltningen.
Därför återkommer vi nu i frågan och med samma motiveringar som i förra
motionen yrkar vi på att en utredning om 3O.timmarsvecka görs " i samband
med att det förualtningsövergripande arbetet med planering av heltid
ge n o mförs. " (Soc i a lfö ru alt n i ng e n)
Med tanke på den omfattande och positiva behandling denna fråga redan fått
från socialförvaltningen bör den ganska omgående kunna komma tillbaks till
fullmäktige för beslut.

Vi yrkar därför att socialförvaltningen gör en sådan utredning.
"i samband med att det förvaltningsövergripande arbetet med planering
av heltid genomförs."
Britt-Mari

Kjellg

(

Lysekil den7l11 2017

Yngve Berlin

Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

2019-05-28

§ 59
Ej verkställda beslut enligt SoL, IFO kvartal 1 - 2019
SON 2019-000038
Sammanfattning
Kommunen ska enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) anmäla ej verkställda beslut till Inspektionen för vård- och
omsorg (IVO). Rapport ska även gå till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.
Anmälan ska göras då verkställighet inte har påbörjats inom tre månader från beslut.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019- 05-08
IVO – Individrapport, daterad 2019-04-29
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Rapporten överlämnas för kännedom till kommunfullmäktige och till kommunens
revisorer.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen
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