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Muntlig information
Kommunstyrelsens ärende
1.

Muntlig information på kommunstyrelsen
Dnr 2019-000142

2.

Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - information
Dnr 2019-000328

3.

Uppföljning av Rådet för folkhälsa och social hållbarhet - information
Dnr 2019-000360

4.

Månadsuppföljning september 2019 för kommunstyrelsen
Dnr 2019-000091

5.

Budget för kommunstyrelsen 2020
Dnr 2019-000255

6.

Förlängning av projektet "Maritim utveckling i Bohuslän" (MUB)
Dnr 2019-000366

7.

Yttrande över remiss avseende handlingsprogram om skydd mot olyckor
Dnr 2019-000364

8.

Samordning och styrning av gemensamma nämnder samt avtalssamverkan
Dnr 2019-000348

9.

Budget för Fyrstads Flygplats AB (FFAB) år 2020
Dnr 2019-000162

10. Behörighet att underteckna handlingar inom kommunstyrelsens
verksamheter
Dnr 2019-000063
11. Revidering av arbetsordning för kommunala pensionärsrådet och för
kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Dnr 2018-000654

12. Delegationsbeslut 2019
Dnr 2019-000062
13. Anmälningsärende för kommunstyrelsen
Dnr 2019-000061
14. Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör
Dnr 2019-000030
Kommunstyrelsens beredning inför kommunfullmäktige
15. Lysekils kommuns oljeskyddsplan
Dnr 2019-000169
16. Digital agenda för SML 2019-2022, revidering
Dnr 2019-000383
17. Redovisning över obesvarade motioner 2019
Dnr 2019-000135
18. Redovisning över obesvarade medborgarförslag 2019
Dnr 2019-000134
19. Svar på motion om ny linjesträckning och återinförande av
"shoppingrundan"
Dnr 2019-000150
20. Svar på motion angående befrielse av hamnavgift fiskefartyget LL 158 Sandö
Dnr 2013-000014
21. Svar på motion - Framtiden hotad för föreningen L. Laurin flaggskepp
bogserbåten "Harry"
Dnr 2014-000102
22. Svar på motion om microplaster - idag finns det mer plast än fisk i våra
vattendrag
Dnr 2016-000316
23. Svar på motion betr. "Skjuts till restaurang som alternativ till hemkörd mat"
Dnr 2015-000336
24. Svar på motion om utökad färjetrafik
Dnr 2019-000036
25. Svar på motion om önskan från synskadade att måla kanterna vid
övergångsställena med vit färg
Dnr 2013-000407
26. Svar på medborgarförslag om båtmuseum - utställning
Dnr 2018-000696
27. Svar på medborgarförslag om önskemål om elektrisk belysning till
motionsspåret vid Brastads arena
Dnr 2019-000001

Muntlig information 2019-11-06
-

Kommunbesök av Länsstyrelsen – information om trygghets- och
brottsförebyggande arbete kl. 09.00-09.40

-

Uppföljning av EST-arbetet 09.40-10.00

-

Lysekils kommuns oljeskyddsplan 10.00-10.15

-

Samordningsförbundet Väst - Gudrun Emilsdottir kl. 10.30-11.00

-

Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet kl. 11.00-11.20

-

Uppföljning av rådet för folkhälsa och social hållbarhet kl. 11.20-11.35

-

Budget 2020 för kommunstyrelsen kl. 11.30-11.45

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-10-22

LKS 2019-000328

HR-avdelningen
Helen Karlsson, 0523-61 32 37
helen.karlsson@lysekil.se

Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet information
Sammanfattning
I det dagliga systematiska arbetsmiljöarbetet arbetar vi utefter framtagna rutiner
och riktlinjer. Vi arbetar med att främja hälsa, förebygga ohälsa samt att vi arbetar
med att åtgärda ohälsa.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet
2019.
Ärendet
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp årligen och i november månad
redovisas till kommunstyrelsen. Det innebär att man kontrollerar att de krav som
ställs i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) följs och att
arbetsmiljöarbetet ger resultat och leder till en bättre arbetsmiljö.
Förvaltningens synpunkter
I det dagliga systematiska arbetsmiljöarbetet arbetar vi utefter framtagna rutiner
och riktlinjer. Vi arbetar med att främja hälsa, förebygga ohälsa samt att vi arbetar
med att åtgärda ohälsa
Utifrån arbetsmiljöronderna/undersökningarna görs årligen en uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen ska innehålla en sammanställning
av de risker i arbetsmiljön som framkommit vid:
 det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet är ett kontinuerligt arbete som
genomförs i våra verksamheter. Vi har genomarbetade rutiner och riktlinjer
för hur cheferna ska arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta är
ett kontinuerligt arbete som ständigt behöver förbättras och följas upp.
 de fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöronderna/undersökningarna
genomför i verksamheterna kontinuerligt, också med stöd från HR avdelningen.
Medarbetarenkäten skickas ut vartannat år och HME:n (hållbart
medarbetarengagemang) skickas ut årligen.
 tillbud och arbetsskador genomförs i det nya systemet KIA.
 frisk- och sjuktals statistik är siffror som gås igenom kontinuerligt i
verksamheterna. Vi kommer arbeta med att se vilka åtgärder vi behöver göra
för att minska korttidsfrånvaron.

 antal avslutade och pågående rehabiliteringsärenden samt beställda insatser
från företagshälsovården. Vi har avstämningsmöten med Avonova två
tillfällen per år och individmöten däremellan.
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Arbetsmiljöpolicy
Arbetsmiljö är allt som påverkar oss i arbetet, såväl fysiskt som organisatoriskt och socialt.
Arbetsmiljön i Lysekils kommun ska inte bara vara säker, utan även utvecklande och möjlig att
påverka för den enskilda medarbetaren. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi ska
kunna skapa kvalitet och effektivitet i vår service till medborgarna.
Målet för arbetsmiljöarbetet i Lysekils kommun är att vara en attraktiv arbetsgivare, med en god
arbetsmiljö som säkerställer möjligheter för verksamhetsutveckling och ett hållbart arbetsliv.
Arbetsmiljöarbetet ska fokusera på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder, men även
omfatta arbetsanpassning och rehabilitering där behov finns. En förutsättning för ett
hälsofrämjande arbete är att chefer och medarbetare tillsammans verkar för att behålla och
utveckla de friskfaktorer som leder till god hälsa och ett hållbart arbetsliv.
Lysekils kommuns gemensamma värdeord – öppet, enkelt, värdigt – ska genomsyra allt arbete i
Lysekils kommun, så även arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöansvar
Arbetsmiljöaspekter ska beaktas i alla beslut som berör verksamheten. Alla medarbetare har
ansvar för att delta i arbetsmiljöarbetet. Vi är alla en del av varandras arbetsmiljö.
Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska vidta de åtgärder som behövs för att
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, samt i övrigt verka för en god arbetsmiljö.
Arbetsmiljöuppgifterna är från Kommunstyrelsen fördelade vidare ut i organisationen. Ansvar,
befogenheter och kompetens ska klart definieras. Den som har arbetsmiljöuppgifter fördelade
till sig ska ha de kunskaper, resurser och befogenheter som krävas för att klara uppdraget.
Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter ska vara skriftlig och ges av överordnad chef.
Alla chefer och skyddsombud i Lysekils kommun ska genomgå arbetsmiljöutbildning.
Gällande lagstiftning; Arbetsmiljölagen (AML 1997:1160), Arbetsmiljöförordningen (AMF
1977:1166) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska ses som ett minimikrav och strävan ska vara
att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö, såväl fysiskt som organisatoriskt och socialt.

Chefens roll
Chefen ansvarar för arbetsmiljöarbetet i sin verksamhet, utifrån den uppgiftsfördelning hen fått.
Arbetsmiljöarbetet ska vara en del i det vardagliga arbetet och ska genomföras i samverkan med
skyddsombud och medarbetare.

Skyddsombudets roll
Skyddsombudet är medarbetarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön. På alla
arbetsplatser med minst fem medarbetare ska ett skyddsombud utses. De fackliga
organisationerna ansvarar för att utse skyddsombud och för att meddela arbetsgivaren vem som
blivit vald. Skyddsombudet ska följa utvecklingen och bevaka arbetsmiljön, men har inte ansvar
för arbetsmiljön. Skyddsombudet ska delta vid planering av frågor som rör arbetsmiljön. Om det
inte finns något skyddsombud på arbetsplatsen ska chef kontakta huvudskyddsombudet.

Medarbetarnas roll
Allt arbetsmiljöarbete i Lysekils kommun ska bedrivas i samverkan mellan arbetsgivare och
medarbetare. Medarbetarna ansvarar för att medverka i arbetsmiljöarbetet och följa de rutiner
och instruktioner som finns för att arbetet ska bedrivas på ett säkert sätt. Medarbetarna ska
också vara observanta på risker i arbetsmiljön, medverka till att undanröja dem och rapportera
tillbud eller olyckor till sin chef.
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Systematiskt arbetsmiljöarbete
Ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Alla på
arbetsplatsen måste medverka för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö och minska
riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet.
Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den vardagliga verksamheten och ska ske i
samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare och fackliga organisationer. Samverkan utgör en
förutsättning för ett effektivt arbetsmiljöarbete. I Lysekils kommun regleras formerna för
samverkan i kommunens samverkansavtal.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet i Lysekils kommun ska bedrivas utifrån Arbetsmiljöverkets
föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).
Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete ges förutsättningar att


upptäcka risker i arbetet och åtgärda dem i tid,



förebygga olycksfall, sjukdom, stress och andra negativa följder av arbetet,



skapa goda arbetsförhållanden, vilket kan minska sjukskrivningarna,



öka trivsel och engagemang i arbetet,



skapa större ordning och reda i verksamheten



få ökad kvalitet för kunden

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med fyra återkommande
aktiviteter:
1.

Undersökning av arbetsmiljön

2. Bedömning av riskerna
3. Åtgärd av riskerna
4. Kontroll om åtgärderna har fungerat

Undersökning
Undersökning av arbetsmiljön behövs regelbundet och kan göras på flera olika sätt. Rutiner ska
finnas på den enskilda arbetsplatsen. Exempel på sätt att undersöka arbetsmiljön är


Dialog om arbetsmiljön på APT och på medarbetarsamtal



Mätningar av olika slag



Fysisk- samt organisatorisk och social arbetsmiljörond



Intervjuer och enkäter av olika slag

Tillbud- och olycksfallsrapportering
Om någon råkar ut för ohälsa, olycksfall eller tillbud som misstänks bero på arbetet ska
orsakerna undersökas. Alla tillbud och olycksfall ska rapporteras till närmsta chef. I Lysekils
kommun görs detta genom ett webbaserat system för att rapportering och hantering av tillbud
och olycksfall. Arbetsskador och arbetssjukdomar ska också rapporteras till Försäkringskassan
och olyckor och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket. Detta görs via webbplatsen
www.anmalarbetsskada.se.
Arbetsskador ska också anmälas till AFA försäkring på www.afa.se.
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Vid den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet ska en utredning och redovisning av tillbud
och olycksfall göras. Uppföljningen ska göras enligt de rutiner som beskrivs i Lysekils kommuns
årsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Riskbedömning
Med undersökningen av arbetsmiljön som underlag kan en bedömning av riskerna göras. Då tas
hänsyn till hur allvarlig risken är, hur stor sannolikheten är att det ska hända igen och hur svår
konsekvensen blir ifall det händer. De risker som både har hög sannolikhet att inträffa och kan
leda till svåra konsekvenser är allvarliga och ska åtgärdas i första hand. Riskbedömningar ska
alltid dokumenteras skriftligt och görs av chef och skyddsombud tillsammans.

Åtgärd
Utifrån undersökning och riskbedömning bestäms hur de risker som framkommit ska åtgärdas.
Det som inte kan åtgärdas omedelbart ska föras in i en handlingsplan. Chef och skyddsombud
upprättar denna handlingsplan tillsammans. En handlingsplan ska innehålla:


Vilka risker som finns



Vad som ska göras



Vem som ska göra det



När det ska vara klart

Kontroll
Med utgångspunkt i de handlingsplaner som gjorts ska åtgärderna följas upp. Det är viktigt att
kontroller att åtgärderna har hjälpt, om inte behövs en ny handlingsplan.

Årlig uppföljning
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp årligen. Det innebär att man kontrollerar att
de krav som ställs i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) följs och att
arbetsmiljöarbetet ger resultat och leder till en bättre arbetsmiljö. Uppföljningen ska
dokumenteras skriftligt om det finns fler än 10 arbetstagare i verksamheten och görs av chef och
skyddsombud tillsammans.
Rutinerna för den årliga uppföljningen i Lysekils kommun beskrivs i kommunens årsplan för
det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Förändring i verksamheten
När förändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför
risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Det handlar om ändringar som inte
utgör en del av den vardagliga löpande verksamheten, till exempel personalförändringar, nya
arbetstider eller arbetsmetoder, om- och nybyggnation, flytt eller andra ändringar i
organisationen. Arbetsgivaren ansvarar för att riskbedömningen görs och den ska göras i
samverkan med medarbetare och skyddsombud. Riskbedömningen ska göras innan
förändringen genomförs.
Risk- och konsekvensbedömningen ska vara skriftlig och följande punkter ska finnas med:


Vad förändringarna består i



Var ändringarna ska genomföras



Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare som berörs



Vilka risker ändringarna innebär



Om riskerna är allvarliga eller inte
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Vilka åtgärder som ska genomföras



När åtgärderna ska vara genomförda



Vem som ser till att åtgärderna genomförs

När en förändring i verksamheten planeras ska följande arbetsgång gälla:
1.

Informera berörda fackliga parter, enligt MBL § 19

2. Genomför risk- och konsekvensbedömning och eventuella andra åtgärder som behöver
göras innan förändringen kan genomföras.
3. Förhandla med berörda fackliga parter, enligt MBL § 11.
För de fackliga parter som Lysekils kommun har samverkansavtal med sker information och
förhandling i första hand i aktuellt samverkansorgan.

Arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering
Målet med arbetsmiljöarbetet är att förebygga och minska risken för ohälsa. Trots detta kan
medarbetare drabbas av ohälsa eller olycka, på arbetet eller på sin fritid. Oavsett om den
nedsatta arbetsförmågan beror på händelser som inträffat på arbetet eller på fritiden har
arbetsgivaren ansvar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Denna process finns beskriven
i Lysekils kommuns rehabiliteringsrutiner.

Dokumentation
Dokumentation krävs för att kunna planera och följa upp arbetsmiljöarbetet på ett bra sätt.
Tillbuds- och skaderapportering, riskbedömningar, handlingsplaner och instruktioner om
allvarliga risker ska alltid dokumenteras skriftligt och registreras, liksom den årliga
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-10-22

LKS 2019-000360

Avdelningen för hållbar utveckling
Anna Nyman Holgersson,
anna.nyman-holgersson@lysekil.se

Uppföljning av Rådet för folkhälsa och social hållbarhet information
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 27 februari 2019 att rådet för folkhälsa och social
hållbarhet ska återrapportera till kommunstyrelsen om vad som har åstadkommits
och hur det har sett ut med närvaron.
Under året har tre beredningsmöten genomförts. Samtliga beredningsmöten har
haft komplett närvaro. Beredningen har under sina möten följt upp föregående
sammanträde och planerat inför nästkommande sammanträde.
Den objektiva bedömningen hittills är att sammansättningen är ändamålsenlig. Det
är för tidigt att dra några ytterligare slutsatser eller göra några subjektiva
bedömningar då endast tre beredningsmöten och tre sammanträden har
genomförts.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 27 februari 2019 att rådet för folkhälsa och social
hållbarhet ska återrapportera till kommunstyrelsen om vad som har åstadkommits
och hur det har sett ut med närvaron. Första avrapportering ska ske vid
kommunstyrelsens möte i november 2019, den andra avrapporteringen vid
kommunstyrelsens möte i november 2020. Vid båda mötena ska rapporten
innehålla ett utlåtande huruvida rådets sammansättning är ändamålsenlig med
hänsyn till de resurser som har avsatts.
Förvaltningens synpunkter
Under året har tre beredningsmöten genomförts. Samtliga beredningsmöten har
haft komplett närvaro. Beredningen har under sina möten följt upp föregående
sammanträde och planerat inför nästkommande sammanträde.
Planeringen inför sammanträdena är medveten och de ämnen/områden som lyfts
är av den karaktär att det berör och/eller har betydelse för samtliga nämnder och
förvaltningar men på olika sätt.
Den objektiva bedömningen hittills är att sammansättningen är ändamålsenlig. Det
är för tidigt att dra några ytterligare slutsatser eller göra några subjektiva
bedömningar då endast tre beredningsmöten och tre sammanträden har
genomförts.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Anna Nyman Holgersson
Folkhälsostrateg
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Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-02-27, § 24
Uppföljning från Rådet för folkhälsa och social hållbarhet
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Folkhälsostrateg
Rådet för folkhälsa och social hållbarhet
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2019-10-08

Rådet för folkhälsa och social hållbarhet
Uppföljning 2019-10-09

Inledning/bakgrund
Enligt beslut från kommunstyrelsen 2019-02-27 ska återrapport till
kommunstyrelsen göras i november 2019 samt november 2020, gällande
vad som har åstadkommits och hur det har sett ut med närvaron i Rådet
för hälsa och social hållbarhet. Rapporten ska också innehålla ett
utlåtande huruvida rådets sammansättning är ändamålsenlig med
hänsyn till de resurser som har avsatts.
Årets beredningsmöten
Under året har tre beredningsmöten genomförts. Samtliga
beredningsmöten har haft komplett närvaro. Beredningen har under sina
möten följt upp föregående sammanträde och planerat inför
nästkommande sammanträde.
Planeringen inför sammanträdena är medveten och de ämnen/områden
som lyfts är av den karaktär att det berör och/eller har betydelse för
samtliga nämnder och förvaltningar men på olika sätt.
Några områden som beredningen lagt fokus vid att diskutera/lyfta är;


Behovet av kunskapshöjande insatser - både om det pågående
arbetet men även generellt om frågorna.



Närvaron och de medverkandes engagemang för frågorna. Vikten
av medverkande parters egna ansvar och ingång i arbetet.
Samtliga medverkande har ett ansvarar för att sammanträdena
ska bli givande och utvecklande.



Vikten av att lyfta de goda exemplen så att vi börjar prata mer om
det som är bra och positivt.



Kopplingen till Agenda 2030 och om vi ska ta ett helhetsgrepp.
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Årets sammanträden - närvaro
Tre sammanträden har hittills genomförts under 2019.

Medverkande vid rådets möten 2019
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Övr. (gäst el. adj)

Kommentarer:
Första sammanträdet (april) medverkade politiska ledamöter från
samtliga nämnder (totalt sju ledamöter) och tjänstepersoner från
samtliga förvaltningar (total sju personer).
Andra sammanträdet hade lägre representation, endast fem politiska
ledamöter och sex tjänstepersoner deltog. Här saknades även helt
representanter från en nämnd och en förvaltning.
Tredje sammanträdet hade representation från samtliga nämnder. En
förvaltning saknade representation från tjänstpersonsidan.
Årets sammanträden – innehåll
Sammanträde 1 – april 2019


Introduktion av området folkhälsa och social hållbarhet med
presentation både från Lysekils kommun och Västra
Götalandsregionen.



Presentation av I.O.P, idéburet offentligt partnerskap, och hur
arbetet med I.O.P löpt på i Lysekils kommun. Presentationen
hölls av utbildningschef Lennart Olsson.



Information om den kulturmötesplats som senare kom att startas
upp i Lysekil. Informationen hölls av personal från ABF.



Presentation av socialförvaltningens (IFO:s) förebyggande arbete.



Diskussion om framtidsfrågor; vad ledamöterna i rådet har för
förväntningar och önskemål. Detta är något som beredningen
löpande tar upp med rådets ledamöter.
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Sammanträde 2 – juni 2019


Sammanträdet hölls på ABF:s kulturmötesplats ”Rorkulten” och
inleddes därmed också med en rundvisning i de nya lokalerna.



Presentation av statistik rörande läkemedelskonsumtion och
psykisk ohälsa.



Delredovisning av utredningen om Ungvux-central med fokus på
utmaningar i arbetet med att förebyggande och hjälpa personer
med psykisk ohälsa.



Grupparbete och gruppdialog på temat psykisk ohälsa - detta
dokumenterades.



Förslag på utbildningsinsats i medborgardialog lyftes vilket
kommer bli ett huvudinslag vid ett förlängt
novembersammanträde.



Information om det nya folkhälsoavtalet.

Sammanträde 3 - september 2019


Presentation av nya avdelningen för service under
samhällsbyggnadsförvaltningen med fokus på kostfrågan.
Avdelningschef Jenny Clasborn höll i presentationen.



Genomgång och sammanfattning av de indikatorer som står
bakom rankingen för social hållbarhet.



Gruppdialog kring främjande, förebyggande och åtgärdande
arbete i Lysekils kommun med koppling till rankingen i social
hållbarhet.



Förslag och prioritering inför budget 2020 – inriktning på
folkhälsomedel kopplade till folkhälsoavtalet.



Informationspunkter kring aktiviteter / pågående arbete under
hösten.

Sammanfattning


Beredningen har under året medvetet försökt ta upp och sätta
ljuset på angelägna strategiska frågor som påverkar både
folkhälsan och den sociala hållbarheten. Dessa strategiska frågor
har bäring på samtliga medverkande nämnder och förvaltningar.



Under sammanträdena har dialogövningar och grupparbete
används. Beredningens syfte med detta har varit att stärka
samsyn och minska stuprörstänket.



Beredningen har konstaterat att det fortfarande saknas kunskap,
förståelse och intresse för frågorna vilket också påverkar huruvida
man prioriterar att närvara.



Beredningen kommer fortsätta följa upp arbetet och involvera
ledamöterna i fortsatt utvecklingsarbete med målsättning att det
ska upplevas som meningsfullt att medverka.
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Är rådets sammansättning då ändamålsenlig med hänsyn till de resurser
som har avsatts?
Med hänvisning till ovanstående punkter är den objektiva bedömningen
hittills att sammansättningen är ändamålsenlig. Det är för tidigt att dra
några ytterligare slutsatser eller göra några subjektiva bedömningar då
endast tre beredningsmöten och tre sammanträden har genomförts.
Sammanställt av Anna Nyman Holgersson
på uppdrag av beredningen
I beredningen ingår:
Emma Nohrén, ordförande
Hans-Joakim Isenheim, vice ordförande
Leif Schöndell, kommundirektör
Michael Johansson, avdelningschef
Sanna Lannesjö, integrationsstrateg
Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg
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Kommunstyrelseförvaltningen
Leif Schöndell, 0523-61 31 01
leif.schondell@lysekil.se

Månadsuppföljning september 2019 för kommunstyrelsen
Sammanfattning
Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget till och
med september på 2,0 mnkr. I huvudsak handlar det om vakanser samt
budgeterade kostnader som faller ut först senare under året. För helåret
prognostiseras ett överskott på 1,25 mnkr.
Sedan uppföljningsrapport 3 per augusti har prognosen försämrats med 0,25 mnkr
beroende på högre förväntade kostnader för e-arkiv samt ett underskott för Lysekils
del av SML IT.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten för september 2019.
Ärendet
Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla information
om ekonomiskt utfall varje månad förutom januari och juli.
Information lämnas här om kommunstyrelsens utfall efter september månad.
Förvaltningens synpunkter
Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget till och
med september på 2,0 mnkr. I huvudsak handlar det om vakanser samt
budgeterade kostnader som faller ut först senare under året. För helåret
prognostiseras ett överskott på 1,25 mnkr.
Sedan uppföljningsrapport 3 per augusti har prognosen försämrats med 0,25 mnkr
beroende på högre förväntade kostnader för e-arkiv samt ett underskott för Lysekils
del av SML IT.

Leif Schöndell
Kommundirektör
Bilaga
Månadsuppföljning september 2019 för kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
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1 Ekonomi
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse
och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april
(Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober
(Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december.
Ytterligare uppföljning sker månadsvis till nämnden (exkl. per januari och juli), då utan krav
på någon ny prognos.

1.1 Resultat och prognos
Belopp i mnkr

Budget helår

Intäkter

Budget ack

Utfall ack

Utfall ack föreg
år

Prognos utfall
helår

16 714

12 535

13 304

14 815

17 370

Personalkostnader

-52 469

-39 437

-39 172

-37 537

-52 575

Övriga kostnader

-44 756

-33 567

-32 702

-30 990

-44 242

Kapitalkostnader

-1 402

-1 051

-910

-744

-1 216

Nettokostnader

-81 913

-61 520

-59 480

-54 456

-80 663

Budget nettokostnader

-81 913

-61 520

-61 520

-59 013

-81 913

0

0

2 040

4 557

1 250

Budgetavvikelse

1.2 Resultat och prognos verksamhet
Verksamhet/enhet tkr

Prognos utfall

Avvikelse buprognos

-1 465

-2 539

1 455

-7 501

-10 038

-677

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Kommundirektör

-3 994

-2 997

Avd för verksamhetsstöd

-9 361

-7 042

Räddningstjänsten MittBohuslän

-17 157

-12 868

-13 028

-17 122

35

Fyrbodals kommunalförbund

-541

-406

-406

-541

0

Sveriges kommuner och landsting
(SKL)

-384

-288

-294

-392

-8

Samordningsförbundet Väst
Verksamhets- och lokalbidrag
Fyrstads flygplats

-243

-182

-182

-243

0

-2 471

-1 853

-1 884

-2 471

0

-294

-221

-221

-294

0

Lysekils andel av gemensam IT

-2 600

-1 950

-1 950

-2 700

-100

Avd för hållbar utveckling

-7 030

-5 285

-5 404

-7 130

-100

HR-avdelning inkl facklig verksamhet

-6 465

-4 863

-4 364

-6 165

300

Lysekils andel av gem löneenhet

-3 391

-2 543

-2 543

-3 391

0

Ekonomiavdelning

-9 150

-6 875

-6 137

-8 650

500

Politisk verksamhet

-4 177

-3 133

-3 344

-4 497

-320

Överförmyndarverksamhet

-1 586

-1 190

-1 101

-1 586

0

Arbetsmarknadsenhet

-13 069

-9 824

-9 656

-12 904

165

Summa

-81 913

-61 520

-59 480

-80 663

1 250

1.3 Ekonomisk analys
Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget till och med
september på 2,0 mnkr. I huvudsak handlar det om vakanser samt budgeterade kostnader
som faller ut först senare under året. För helåret prognostiseras ett överskott på 1,25 mnkr.
Sedan uppföljningsrapport 3 per augusti har prognosen försämrats med 0,25 mnkr beroende
på högre förväntade kostnader för e-arkiv samt ett underskott för Lysekils del av SML IT.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Leif Schöndell, 0523- 61 31 01
leif.schondell@lysekil.se

Budget för kommunstyrelsen 2020
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget 2020 för
kommunstyrelsen. Förslaget omfattar såväl styrelsens uppdrag att leda och
samordna kommunens verksamheter genom de av kommunfullmäktige beslutade
utvecklingsmålen som uppdraget som nämnd för den egna förvaltningen.
I budgeten föreslås tre utvecklingsområden och mål för kommunstyrelsen:


Styrning och ledning. Öka djupförståelsen av styrmodellen och
styrmodellens bärande idéer.



Lysekils kommun – en attraktiv arbetsgivare. Utveckla Lysekils kommun
som trygg och attraktiv arbetsgivare, organisation och plats att bo och leva
på.



Digitalisering. Utveckla kommunens tjänster digitalt.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta budget 2020 för kommunstyrelsen i enlighet
med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget 2020 för
kommunstyrelsen. Förslaget omfattar såväl styrelsens uppdrag att leda och
samordna kommunens verksamheter genom de av kommunfullmäktige beslutade
utvecklingsmålen som uppdraget som nämnd för den egna förvaltningen.
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med den 1 januari 2020 bilda en
arbetslivsförvaltning bestående av arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen och
försörjningsstödet inom individ- och familjeomsorgen. Den nya förvaltningen
kommer att vara underställd utbildningsnämnden. Arbete med att skapa budgeten
för den nya förvaltningen pågår för närvarande. Justerade budgetramar för
kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden kommer att tas upp i
ett särskilt ärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Detta är orsaken
till att arbetsmarknadsenheten ingår i den budget för kommunstyrelsen som
redovisas i detta ärende.
Förvaltningens synpunkter
Styrmodellen
Styrmodellen för Lysekils kommun bygger på mål- och resultatstyrning. Detta
innebär att planering och uppföljning av verksamhetens grunduppdrag, kritiska
kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål och resultat sker på varje organisatorisk nivå.
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Nämnderna ska utifrån styrmodell, kommunfullmäktiges budget, reglemente och
andra styrdokument som gäller nämndens verksamheter ta fram en budget.
Kommunfullmäktiges utvecklingsmål
Kommunstyrelsen har i rollen leda och samordna kommunens verksamhet ansvaret
för genomförande av de av kommunfullmäktige beslutade utvecklingsområdena
med inriktningar och utvecklingsmål. I detta ärende specificeras vilka strategier
som ska väljas kopplat till utvecklingsmålen samt motiveringar för detta.
Uppgiften att operativt leda och samordna arbetet med åtgärder utifrån de valda
strategierna ligger hos kommundirektören på kommunstyrelsens uppdrag.
Kommundirektörens ledningsgrupp är ett viktigt forum för detta arbete för att
säkerställa helhetssyn och delaktighet från alla kommunens verksamheter. Inom
ledningsgruppen utses ansvariga för att med hjälp av stödpersoner från
kommunstyrelseförvaltningen samt tvärsektoriella arbetsgrupper med deltagare
från förvaltningar och bolag ta fram åtgärder.
I kommunstyrelsens budget finns 1,7 mnkr avsatta för riktade insatser avseende
utvecklingsområdena/målen. Men arbetet handlar först och främst om att med
befintliga resurser inom samtliga verksamheter fokusera på för Lysekil viktiga
utvecklingsfrågor – ett tvärsektoriellt arbetssätt.
I budgeten redovisas vidare de kritiska kvalitetsfaktorer som valts på
kommunövergripande nivå.
Kommunstyrelsen som nämnd för sin förvaltning
Budgeten ska innehålla en beskrivning av nämndens verksamhet, prioriterade
utvecklingsområden, inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt uppdrag.
Budgeten ska också säkerställa att verksamheten genomförs utifrån de av
kommunfullmäktige beslutade ramarna. När nämnden beslutat om budget ska
sedan förvaltningen arbeta vidare med strategier, åtgärder och indikatorer för
utvecklingsmål och uppdrag.
I budgeten föreslås tre utvecklingsområden och mål för kommunstyrelsen baserat
på utfallet av de genomförda budgetdialogerna:





Styrning och ledning. Öka djupförståelsen av styrmodellen och
styrmodellens bärande idéer.
Lysekils kommun – en attraktiv arbetsgivare. Utveckla Lysekils kommun
som trygg och attraktiv arbetsgivare, organisation och plats att bo och leva
på.
Digitalisering. Utveckla kommunens tjänster digitalt.

Uppföljning
Såväl arbetet med utvecklingsmålen, de kritiska kvalitetsfaktorerna samt det
ekonomiska utfallet kommer att följas upp och rapporteras löpande till
kommunstyrelsen.
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1 Inledning

Kommunstyrelsens uppdrag att leda och samordna kommunen
Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslutade vision och värdegrund,
utvecklingsområden med inriktningar och mål samt uppdrag har kommunstyrelsen i uppgift
att leda och samordna kommunens arbete. Som stöd har kommunstyrelsen sin förvaltning. I
detta dokument ingår dels den del av uppdraget som handlar om att leda och samordna
kommunen, dels den del som avser rollen som nämnd för kommunstyrelseförvaltningen. De
två olika rollerna beskrivs i bilden ovan.
Uppgiften att operativt leda och samordna arbetet ligger hos kommundirektören på
kommunstyrelsens uppdrag. Kommundirektörens ledningsgrupp är ett viktigt forum för
detta arbete för att säkerställa helhetssyn och delaktighet från kommunens verksamheter
som helhet.
Leda och samordna uppdraget utövas genom att:




Definiera och analysera nuläge och förutsättningar för samverkan utifrån fullmäktiges
övergripande vision och värdegrund, utvecklingsområden med inriktningar och mål
samt uppdrag.
Arbeta fram en plan som säkerställer kommunövergripande strategier och åtgärder
att samverka utifrån (mellan förvaltningar och bolag).
Säkerställa att planen genomförs.

I budgeten redovisas även kritiska kvalitetsfaktorer på kommunövergripande nivå.
Såväl arbetet med utvecklingsmålen, de kritiska kvalitetsfaktorerna samt det ekonomiska
utfallet kommer att följas upp och rapporteras löpande till kommunstyrelsen.
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Kommunstyrelsen som nämnd
Styrmodellen för Lysekils kommun bygger på mål- och resultatstyrning. Detta innebär att
planering och uppföljning av verksamhetens grunduppdrag, kritiska kvalitetsfaktorer,
utvecklingsmål och resultat sker på varje organisatorisk nivå. Nämnderna ska utifrån
styrmodell, kommunfullmäktiges budget, reglemente och andra styrdokument som gäller
nämndens verksamheter ta fram en budget.
Budgeten ska innehålla en beskrivning av nämndens verksamhet, prioriterade
utvecklingsområden, inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt uppdrag. Budgeten ska
också säkerställa att verksamheten genomförs utifrån de av kommunfullmäktige beslutade
ramarna. När nämnden beslutat om budget ska sedan förvaltningen arbeta vidare med
strategier, åtgärder och indikatorer för utvecklingsmål och uppdrag.

2 Kommunens grunduppdrag
I kommunallagen regleras förutsättningarna för vad kommunen ska syssla med. I den
regleras att kommunen själv får ta hand om angelägenheter som är av allmänt intresse och
som ligger i kommunmedlemmarnas intresse eller har en anknytning till kommunens
område.
Genom speciallagstiftning har kommunen ansvar för viktiga samhällsfunktioner som oftast
är obligatoriska uppgifter. Utöver detta har kommunen också åtagit sig att utföra olika
frivilliga uppgifter.
Kommunens obligatoriska uppgifter











Social omsorg (omsorg om äldre samt 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

Frivilliga uppgifter






Fritids- och kulturverksamhet
Energi
Sysselsättning
Näringslivsutveckling
Hamnverksamhet

2.1 Kommunens kritiska kvalitetsfaktorer
Kritiska kvalitetsfaktorer är särskilt angelägna faktorer som måste bli uppfyllda för att en
verksamhet ska ha hög kvalitet. En kritisk kvalitetsfaktor utgår från verksamhetens
grunduppdrag som definierats i lagstiftning och andra styrande dokument.
Kritiska kvalitetsfaktorer indelas i fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetaroch ekonomiperspektiv.
Uppföljning av hur det går med de kritiska kvalitetsfaktorerna rapporteras kontinuerligt till
nämnden. Uppföljning av grunduppdraget sker tre gånger per år.
Genom att planera, följa upp, analysera och dra slutsatser av uppnådda resultat förväntas det
ske en kvalitetshöjning av verksamheterna.
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Målgruppsperspektivet

Verksamhetsperspektivet

Miljö och ekologi i kommunen

Internkontroll

Folkhälsa och integration

Tillgänglig och kommunikativ verksamhet

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

Ekonomiperspektivet

Attraktivarbetsgivare

God ekonomisk hushållning

God arbetsmiljö

3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden
För att nå kommunens vision krävs olika insatser. Utvecklingsområden är en sådan insats.
Det framgår även av kommunallagen att kommunfullmäktige ska besluta om mål för
verksamheten. Det handlar om att skapa ett klart samband mellan resurser, prestationer,
aktiviteter och effekter för dem kommunen är till för.
Lysekils kommun arbetar med fem utvecklingsområden som är viktiga för kommunens
utveckling och för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.
Varje utvecklingsområde har utvecklingsmål som preciserar vilken inriktning verksamheten
ska ha. Till varje utvecklingsmål finns indikatorer som mäter hur väl kommunen lyckas.
Indikatorerna redovisas i uppföljningsrapporterna under året och sammanfattas i
årsredovisningen.
Kommunens fem utvecklingsområden är:






Barn och unga är vår framtid
Vi utvecklas genom lärande
Maritima Lysekil är en kraft att räkna med
Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö
Vi tar ansvar för miljön

3.1 Barn och unga är vår framtid
Definition och motivering
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.
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
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samverkan mellan skola och omsorg ska en helhetssyn genomsyra vårt arbete för en god
fysisk och psykisk hälsa. En meningsfull fritid är centralt för att utveckla ett tryggt och socialt
hållbart samhälle. Därför läggs ett särskilt fokus att ta vara på barns och ungas tankar,
initiativ och kreativitet
3.1.1

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

Strategi
För det kommunala grunduppdraget finns lagstiftning som styr verksamheter inom såväl
skola som socialtjänst. Den absoluta merparten av all verksamhet sker 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. Psykisk ohälsa är vanligt förekommande.
Följande strategier ska ligga till grund för att möta dessa utmaningar:


Tydliggöra våra samverkansstrukturer med barn och ungas bästa i fokus så att inget
barn/ungdom faller mellan stolarna.



Bättre synliggöra stödet till barn och unga.



Prioritera tidiga insatser



Alla föräldrar i Lysekil ska erbjudas föräldrastöd till barnet fyller 18 år.



Skapa strukturer för alla barn och ungas inflytande i kommunen.

Motivering till vald strategi
Barnets rättigheter utgår från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara barns och
ungas rättigheter och intressen i samhället. Empowerment handlar om att stärka ungas
förmåga att påverka. Detta kan exempelvis ske genom information, utbildning, praktik och
andra utvecklingsprocesser som höjer de ungas självkänsla. Barns hälsa gynnas av att de har
ett faktiskt inflytande i frågor som gäller dem själva.
Vi behöver tydliggöra våra samverkansstrukturer med barn och ungas bästa i fokus så att
inget barn eller ungdom faller mellan stolarna. Om kommuner, landsting och samhälle
synkroniserar sina insatser utnyttjas resurserna mer effektivt och resultaten för barn och
unga och deras familjer blir bättre. Vidare är engagerande aktiviteter på fritiden en viktig
faktor för barns och ungas hälsa och här kan kommunen medverka i att skapa bra
förutsättningar, bland annat genom samverkan med föreningslivet.
Förväntad resultatutveckling är att barn och unga ska må bättre och fullfölja sina studier i
högre omfattning.
Forskningen visar att familjen och föräldrarna har störst betydelse för att ge barnen ett gott
liv. Föräldrar har stor inverkan på barnens fysiska och psykiska hälsa, sociala kompetens, hur
de klarar sin skolgång och vilka levnadsvanor de får som vuxna. En trygg miljö under den
tidiga uppväxten ökar chansen för att det ska gå bra senare i livet. Risken att utveckla
problem minskar när barn och föräldrar har en varm relation och när barns positiva
handlingar uppmärksammas mer än de negativa. Satsningar på föräldrastöd ger också
hälsoekonomiska och ekonomiska vinster.
Förväntat resultat är att barn och unga ska må bättre, fullfölja sina studier i högre
omfattning.
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3.2 Vi utvecklas genom lärande
Definition och motivering
Grunden för Lysekils kommuns utveckling är en lärande organisation. När man lär sker
utveckling av både individ, organisation och samhälle. För att möta framtidens krav och
utmaningar krävs radikalt nytänkande och ökad innovationsförmåga. Alla måste aktivt delta
för att nya idéer ska utvecklas. Invånarna i kommunen ska mötas av en effektiv, kreativ och
kompetent organisation som kan och vågar. Lärande, innovation och nytänkande behöver nå
en ökad status i Lysekils kommun.
Inriktning
Vi behöver visa trovärdighet över tid i att vara en lärande organisation och medvetet utveckla
vår organisationskultur i önskvärd riktning. Såväl politiker som tjänstepersoner ska visa att
utveckling och lärande har hög prioritet. All personal ska vara delaktig vid utvecklingen av
den interna organisationen, vilket också är centralt i arbetet med kommunens styrmodell.
Tydlighet i verksamhetens mål och uppdrag är betydelsefullt, det är också viktigt med
kontinuerlig information och kommunikation.
En organisationskultur med inriktning mot ständiga förbättringar och ett tillåtande klimat
där modet att våga prova nya idéer ska utvecklas. Nyckeln till framgång är att våga prova nya
arbetssätt även om det går fel, misslyckande måste tillåtas. Även olika former av innovativ
samverkan över gränserna ger ökade möjligheter inför framtiden.
3.2.1

Lysekils kommun ska vara en kreativ och kompetent organisation.

Strategi


Utveckla informations- och kommunikationsstrukturer.



Utveckla djupförståelse av styrmodellen hos alla chefer och politiker.



Utveckla organisationskultur med inriktning på ständiga förbättringar.



Utveckla chefer och ledare i att aktivt arbeta med lärande.



Utveckla dialogen och reflekterandet i organisationen samt med medborgare och
andra som kommunen finns till för.

Motivering till vald strategi
För att Lysekils kommun ska vara en lärande organisation krävs att organisationen är trygg i
sitt grunduppdrag och att det finns processer och rutiner som stöttar den dagliga
verksamheten. I en organisation där ledning och medarbetare arbetar mot samma mål med
tydliga strukturer skapas förutsättningar för lärande och kreativitet.
Organisationens chefer och ledare är avgörande för att skapa en kreativ och kompetent
organisation. Chefer och ledare som främjar medskapande och delaktighet ger mening och
nytta för dem kommunens verksamheter finns till för. Ledningen måste ta ansvar för
utvecklingen av en kultur för medskapande och förnyelse samt ge förutsättningar för ett gott
medarbetarskap.
För att prioritera lärandet, öka dess status och skapa delaktighet behöver dialogen,
berättandet och reflekterandet i organisationen öka. Genom att skapa struktur och legitimitet
för detta på alla nivåer ökar också lärandet.
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3.3 Maritima Lysekil är en kraft att räkna med
Definition och motivering
Lysekils kommuns geografiska läge tillsammans med befintlig maritim forskning och
företagande gör ”Maritima Lysekil” till ett naturligt utvecklingsområde med stor potential.
Det finns en god tillväxtmöjlighet inom området som också kan vara en katalysator i att
attrahera fler högskoleutbildade att bosätta sig i Lysekils kommun.
Kommunens egna verksamheter: Havets Hus, Lysekils Hamn, Campus Väst tillsammans
med externa aktörer som: Sven Lovén-centret (Göteborgs universitet), Klubban (Uppsala
universitet), SLU:s havsfiskelaboratorium, Testsite Skagerrak, SeaTwirl utgör basen i ett
brett och redan befintligt kluster.
Arbete pågår med att skapa en unik forsknings- och innovationsmiljö med målsättning att bli
nationell nod för hållbar blå tillväxt – Kristineberg Marine Research and Innovation Centre.
Fem starka forskningsaktörer, Göteborgs universitet, Chalmers, KTH, RISE och IVL Svenska
Miljöinstitutet samverkar i projektet med Lysekils kommun och Innovatum.
Vi är unika i våra möjligheter inom detta område och ”Maritima Lysekil” kan bli hela
kommunens profilbärare.
Inriktning
Vi vill utveckla och fördjupa det maritima samarbetet mellan universitet, institut, företag och
kommun så att Kristineberg utvecklas till en nationell nod för hållbar blå utveckling.
Vi vill förbättra infrastrukturen och skapa goda förutsättningar för människor med koppling
till maritima näringar att bosätta sig i Lysekils kommun.
Vi vill marknadsföra maritim turism om mat samt utveckla de maritima inslagen på Campus
Väst.
Vi vill knyta samman det lokala näringslivet med utvecklingen på Kristineberg i syfte att
skapa utvecklingsmöjligheter för både befintliga och nya företag.
Vi ser att Havets Hus med sina många besökare och sitt uppdrag att visa och lära om livet i
västerhavet spelar en viktig roll i att kommunicera ut "maritima Lysekil".
3.3.1

Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt.

Strategi
Kommunstyrelsens strategier


Skapa förutsättningar för och ta initiativ till samverkan för att etablera Lysekil som ett
centrum för hållbar maritim utveckling.



Skapa förutsättningar som stödjer befintliga och nya företag och organisationer i
deras utveckling.



Skapa förutsättningar för innovationer och hållbar tillväxt.

Motivering till vald strategi
I Lysekil finns unika marina resurser och möjligheter. Vi har hela kedjan med ett gediget
marint kunnande hos många av våra företagare, utbildning, forskning, varv, hamn, lots,
sjöräddning m.m. Genom samarbete skapas förutsättningar för fler arbetstillfällen både i
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befintliga och nya företag och organisationer, fler flyttar hit och vi kan bygga ett hållbart
samhälle.
En gemensam avsiktsförklaring mellan Lysekil kommun och aktörerna inom forskning och
utbildning är redan undertecknad.


Kännedomen om Lysekil som ett centrum för hållbar maritim utveckling behöver
utvecklas.



Fortsätt att utveckla samarbete mellan akademi-skola-näringsliv.
Fler etableringar samt stabilitet och/eller tillväxt i befintliga företag är grunden för
livskraftig sysselsättning.



Antalet sysselsatta inom företag och organisationer verksamma inom det maritima
området ökar.



Fler etableringar.



Förkortade handläggningstider.



God mark och planberedskap i framförallt havsnära lägen.
Havet är vår främsta resurs. All utveckling måste ske på ett hållbart sätt så havsmiljön
även fortsättningsvis bidrar till att stärka kommunens attraktivitet.



Lysekils kommun deltar i och/eller möjliggör utvecklingsprojekt.



Förbättrad havsmiljö.



Ökad inflyttning till kommunen.



Fler högskoleutbildade bosätter sig i kommunen.

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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3.4.1

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

Strategi


Skapa förutsättningar för ett gott välkomnande och ett äkta värdskap.



Skapa förutsättningar för och ta initiativ till att utveckla Lysekils attraktivitet året om.

Motivering till vald strategi
Genom välkomnandet och värdskapet skapar vi en grund för långsiktig utveckling av
kreativitet och attraktivitet vilket stärker Lysekil som plats att bo på och besöka. Om vi lyckas
öka förståelsen för värdskapets betydelse kommer även den upplevda servicenivån i Lysekils
kommun att öka.
Genom att arbeta hållbart, långsiktigt och konsekvent skapar vi förtroende och möjligheter
till utveckling. En destinationsstrategi kommer att vara ett verktyg för att bidra till att
företagen i Lysekil kan utvecklas och erbjuda högkvalitativa upplevelser året runt. Vi arbetar i
enlighet med handlingsplanen för ”Ett enat Bohuslän”.
3.4.2

Antalet bostäder i Lysekil ska öka.

Strategi


Koordinera bostadsförsörjningsprocessen - ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning.



Ny översiktsplan och hög planberedskap.



Aktiv mark- och exploateringspolitik.



Aktiv ägarstyrning i LysekilsBostäder AB för att möjliggöra bostadsbyggande i
Lysekils kommun.

Motivering till vald strategi
Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar såväl
tillväxten som välfärden i kommunen. Kommunen har genom lagkrav skyldighet att ha av
kommunfullmäktige beslutade riktlinjer för bostadsförsörjningen. Dessa ska visa vad
kommunen vill med det befintliga bostadsbeståndet och innehålla en strategi för hur boendet
och bostadsbeståndet ska utvecklas i olika delar av kommunen.
I Lysekil finns behov av fler bostäder för olika målgrupper och med olika upplåtelseformer –
hyresrätter, bostadsrätter och villor. Lysekil är en del av en lokal arbetsmarknadsregion och
med vårt läge samt miljö finns förutsättningar att skapa attraktiva bostäder som kan locka till
inflyttning. Vidare står kommunens största privata arbetsgivare, Preemraff eventuellt inför
en stor expansion vilket genererar nya arbetstillfällen och ökat antal invånare som bör kunna
erbjudas attraktiva boenden. Det blir viktigt att kommunen marknadsför sig som en attraktiv
plats att leva och verka på.
Arbete pågår med en ny översiktsplan som kommer att sätta den övergripande inriktningen
för hur Lysekil kan växa och var det är möjligt att bygga nya bostäder. Vi ska sträva efter att
ha en hög beredskap för att ta fram och genomföra detaljplaner i såväl egen regi som i
samverkan med andra aktörer.
Vi ska föra en aktiv markpolitik för att skaffa oss rådighet över områden som är attraktiva för
olika typer av bostadsbyggande. Utveckling av nya bostadsområden kan även ske i aktiv
samverkan med andra aktörer. Genom markanvisnings- eller exploateringsavtal kan vi ställa
villkor som styr inriktningen på ett bostadsprojekt, till exempel när det gäller
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upplåtelseformer eller storlekar på bostäderna.
Kommunens egna allmännyttiga bostadsföretag LysekilsBostäder AB är en viktig aktör i
kommunens arbete med bostadsförsörjningen. Bolaget har ett tydligt uppdrag att bygga fler
bostäder.

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.

3.5.1

Lysekils kommun ska konsumera hållbart

Strategi


Skapa struktur för och ge vägledning till verksamheterna i miljöarbetet samt den
övergripande inriktningen Hållbar konsumtion.



Öka kunskapen och medvetenheten bland kommunens medarbetare om innebörden
av hållbarhet och effekterna av den egna verksamhetens påverkan på miljön.
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Motivering till vald strategi
En stor del av dagens miljöproblem hänger samman med vår konsumtion av varor och
tjänster. Vi använder för mycket av jordens resurser och i många fall använder vi inte
resurserna på det mest effektiva sättet.
Lysekils kommun är en stor organisation vars egen konsumtion av varor och tjänster har en
stor påverkan på miljön och klimatet. Kommunen kan också vara en förebild för dem vi
möter i vår verksamhet. Genom att kommunicera vårt miljöarbete och goda exempel vill vi
bidra till ett ökat engagemang hos Lysekilsborna.
Sex områden är prioriterade för att nå en mer hållbar konsumtion i kommunens
verksamheter:


Upphandling



Energieffektivisering



Ekologisk och klimatsmart mat



Avfallshantering



Transporter



Kemikalieanvändning

Kunskap är ett centralt verktyg för att skapa medvetenhet och engagemang hos
medarbetarna för hållbarhetsarbetet.
3.5.2

Lysekils kommun planerar för ett hållbart samhälle

Strategi


Den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling ska vara tydligt belyst i all fysisk
planering i Lysekils kommun.



Vi ska värna våra naturmiljöer och den biologiska mångfalden.

Motivering till vald strategi
Hållbar samhällsplanering
Förutsättningarna för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle är i hög grad beroende av
den fysiska planeringen. Lysekils kommun ska därför ha en hög ambition i att belysa
miljöaspekterna i all planering - översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, strategidokument
och detaljplaner.
Hållbar natur
Vi ska ha god kunskap om kommunens värdefulla naturmiljöer och ta hänsyn till dem vid
planering och exploatering. Vi ska sköta och förvalta kommunens naturresurser på ett sätt
som gynnar den biologiska mångfalden och ökar dess resiliens. Vi ska också ha god kunskap
om kommunens marina miljöer och verka för en god marin livsmiljö.
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4 Verksamhetsbeskrivning
4.1 Verksamhetsidé
Kommunstyrelsens uppdrag som nämnd för kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen är en organisation med uppgift att stödja
kommunstyrelsen i dess huvuduppdrag att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över
kommunens verksamheter. Förvaltningen ansvarar för kommunens övergripande processer
och strategiska frågor såsom ekonomi, personal, ärendehantering, kommunikation, kvalitét,
säkerhet, digitalisering och frågor om hållbar samhällsutveckling.
Ekonomiavdelningen är en stödfunktion med fokus på ekonomi och upphandling.
Ansvarsområdet omfattar kommunens budget- och uppföljningsprocesser, löpande
redovisning, kund- och leverantörsreskontra samt upphandling. Avdelningen svarar också
för kommunkoncernens finansieringsfrågor och är ett stöd till VD i Lysekils Stadshus AB i
ägarfrågor.
HR-avdelningen är en stödfunktion med fokus på personalfrågor, arbetsmiljö,
arbetsgivarfrågor och kompetensförsörjning. Avdelningen är vidare kommunens kontakt
gentemot den med Sotenäs och Munkedals kommuner gemensamma löneenheten.
Avdelningen för verksamhetsstöd är en stödfunktion med internt fokus på information
och kommunikation, kvalitet och verksamhetsutveckling, säkerhet samt kansliuppgifter. I
avdelningen samlas alla funktioner inom hela ”ärendekedjan” – registratur,
nämndsekretariat och arkiv. Avdelningen svarar vidare för strategiska IT-frågor
(digitalisering) och leder kommunens digitaliseringsråd.
Avdelningen för hållbar utveckling är en stödfunktion med externt fokus för en hållbar
samhällsutveckling. Uppdraget innebär att utifrån ekologiskt, ekonomiskt och socialt
hållbarhetsperspektiv leda, samordna och stödja kommunens verksamheter i arbetet med att
verkställa kommunfullmäktiges vision och utvecklingsmål. Inom avdelningen samlas
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funktioner som stödjer arbetet med strategisk samhällsplanering, översiktsplanering,
infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor, övergripande miljöstrategiska frågor, näringsliv och
besöksnäring, arbetsmarknads- och sysselsättning, folkhälsa, mänskliga rättigheter och
integration.

4.2 Vision och värdegrund
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.”
Kommunstyrelsen tar sikte på visionen. Till de viktigaste uppgifterna hör att, med stöd av sin
förvaltning, arbeta med strategiska frågor som leder kommunen i riktning mot
förverkligandet av visionen Lysekil 2030. Visionen är därmed en självklar ledstjärna i
kommunstyrelseförvaltningens verksamhet.
Värdegrunden
Inom kommunstyrelseförvaltningen sker kontinuerligt ett arbete med kommunens värdeord;
öppet, enkelt och värdigt. Arbetet utgår från den rutin som finns i kommunen. Det förs en
dialog kring värdeordens betydelse i syfte att skapa en gemensam betydelse och vilket
förhållningssätt som ska förkomma i det vardagliga arbetet.

Kommunstyrelsen, Budget KS 2020 plan 2021 och 2022

15(23)

5 Kommunstyrelsens kritiska kvalitetsfaktorer
5.1 Målgrupp
Kvalitetsfaktorer

Definition

Kvalitetsindikatorer

Aktuell och relevant information på
kommunens externa webbplats.

Uppdaterad, lättillgänglig information till
medborgare och allmänhet.

Informationsindex för kommunens
webbplats - Totalt

Kommuninvånarnas upplevda
trygghet.

Det är viktigt att kommuninvånarna
upplever sig trygga.

Nöjd Region-Index - Trygghet

Kvalitetsfaktorer

Definition

Kvalitetsindikatorer

Uppföljning av politiska beslut.

Viktigt att politiska beslut följs upp. En
gemensam, tydlig och likvärdig rutin
inom nämndsekretariatet ska finnas.
Rutin skapas.

Andel av politiskt (kommunfullmäktige
och kommunstyrelse) beslutade
uppdrag till förvaltningen, som
genomförts under perioden.

Kvalitetsfaktorer

Definition

Kvalitetsindikatorer

God arbetsmiljö

En arbetsmiljö som varken akut eller på
lång sikt påverkar hälsan negativt, utan
den fysiska och psykosociala
arbetsmiljön upplevs god för alla
medarbetare.

Sjukfrånvaro

Attraktiv arbetsgivare.

Det är viktigt att chefer och
medarbetare som har rätt kompetens
och förutsättningar med meningsfulla
arbetsuppgifter. Tydlig styrning med
kända mål som ger möjlighet att
påverka, förbättra och utvecklas i sina
uppdrag och ge känsla av
engagemang, lust och motivation i
arbetet.
Lätt att attrahera, rekrytera, utveckla,
behålla och med bra avslut.

Medarbetarengagemang (HME)
Totalindex
kommunstyrelseförvaltningen.

Kvalitetsfaktorer

Definition

Kvalitetsindikatorer

Budget i balans

Avdelningens samlade budgetavvikelse
ska på helårsbasis vara i linje med
kommunövergripande mål inom detta
område

Budgetavvikelse

5.2 Verksamhet

5.3 Medarbetare

5.4 Ekonomi

6 Utvecklingsområden och utvecklingsmål
6.1 Kommunstyrelsens utvecklingsområden
6.1.1

Styrning och ledning

Definition och motivering
Struktur i styrning och ledning är en förutsättning för att kunna möta framtidens
utmaningar och ökade krav.
Kommunens styrmodell är implementerad i organisationen. Riktlinjer för ständiga
förbättringar har också tagits fram. Men kontinuerligt arbete krävs för att hålla
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styrmodellen levande – den måste sitta i ”organisationens ryggrad”. Styrmodellen och
riktlinjer för ständiga förbättringar ligger som grund för kommunens kvalitetsarbete.
Inriktning
Avsikten är att öka kvaliteten i verksamheterna och förbättra nöjdheten hos dem kommunen
finns till för.
Utvecklingsområdet utgår från kommunstyrelsens huvuduppdrag att leda, samordna, följa
upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter. Detta sker inom ramen för
kommunens styrmodell och de övergripande processer och strategiska frågor som
kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för.
Utvecklingsmål:
6.1.1.1
Öka djupförståelsen av styrmodellen och effekten av styrmodellens bärande
idéer
Strategier
*Översyn av hur arbetet med styrmodellen fungerar på alla nivåer (nämnder, chefer och
politiker).
*Utveckla organisationskulturen med inriktning mot god kvalitet och ständiga förbättringar.
*Utveckla samverkan och dialoger mellan alla nivåer.
*Utveckla analys- och redovisningsarbetet.
*Cheferna ska bli utrustade med verktyg, så att de i samverkan med sina medarbetare, kan
utöva ett likvärdigt systematiskt kvalitetsarbete i kommunen.
Motivering till vald strategi
Styrmodellen måste sitta i ”organisationens ryggrad”.
Alla nivåer i organisationen måste förstå styrmodellen och dess avsikter. Ett ständigt
förbättringsarbete måste genomsyra verksamheten.
6.1.2

Lysekils kommun - en attraktiv arbetsgivare

Definition och motivering
Att vara en attraktiv arbetsgivare är en förutsättning för att Lysekils kommun ska kunna
lösa sitt uppdrag - nu och i framtiden. Alla medarbetare ska ha förutsättningar att ge en
bra service till kommunens invånare och det finns tillit och tilltro till medarbetarnas
kunskaper, omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på ett bra sätt.
Engagerade medarbetare som känner stolthet över sitt arbete bidrar till nöjda kunder och
till ökat förtroende för kommunens verksamheter. Att känna stolthet över sin arbetsgivare
och sin kommun bidrar också till att Lysekils kommun uppskattas som en attraktiv plats att
bo och verka på samt besöka.
Inriktning
Kvalitet, kompetens och kostnadsmedvetenhet ska genomsyra hela verksamheten.
Inriktningen ska utgå från chefs- och medarbetarplattformarna:
Chefsplattform
*Säker chef som ansvarar för verksamhet, ekonomi och personal.
*Initiativrik utvecklare som förbättrar och spanar.
*Klar ledare som bygger relationer och kommunicerar.
Medarbetarplattform
*Trygg medarbetare som förstår och tar ansvar för uppdraget.
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*Kreativ medarbetare som utvecklar och gör nytt.
*Engagerad medarbetare som engagerar sig i sitt arbete och visar yrkesstolthet.
Utvecklingsmål:
6.1.2.1
Utveckla Lysekils kommun som trygg och attraktiv arbetsgivare, organisation
och plats att bo och leva på
Strategier
*Kommunicera innehållet i chefs- och medarbetarplattformarna.
*Medarbetarna ska göras delaktiga i verksamhetens kvalitetsarbete.
*Kommunicera Lysekils kommuns erbjudande som arbetsgivare.
*Skapa förutsättningar för ett gott välkomnande och ett äkta värdskap.
*Skapa förutsättningar för och ta initiativ till att utveckla Lysekils kommuns attraktivitet året
om.
Motivering till vald strategi
En stor utmaning är att utveckla och behålla medarbetare samt att rekrytera kompetent
personal.
Ytterligare kommunikation av innehållet i chefs- och medarbetarplattformarna är viktigt för
att de ska bli förankrade på djupet i hela organisationen. Även innebörden och tolkningen
behöver kommuniceras för att få en gemensam förståelse.
Det är viktigt att medarbetarna är delaktiga, det ska också finnas goda förutsättningar för att
arbeta enligt inriktningen. Detta i sin tur lägger grunden för ett gott välkomnande och ett
äkta värdskap som spelar stor roll för Lysekils kommuns attraktivitet som plats. Det är viktigt
att förstå att attraktiviteten som arbetsgivare, organisation och plats hänger nära samman.
6.1.3

Digitalisering

Definition och motivering
Digitalisering behöver sättas i fokus för att utveckla och effektivisera kommunens service
till invånarna för att möta de ökade förväntningar som finns på offentlig digital service.
Digitalisering kan vidare bidra till att skapa en effektivare och mer innovativ välfärd och
gynna utvecklingen av kommunens verksamheter.
Inriktning
Kommunens invånare ska vara i fokus.
Ett kommungemensamt helhetsperspektiv ger IT-utveckling och digitalisering
förutsättningar att:
*Vända klimat- och samhällsutmaningar till framgångar.
*Stärka allmänhetens möjlighet till insyn och delaktighet i den demokratiska processen.
*Kontakten med kommunerna präglas av öppenhet, likabehandling och trygghet.
*Stärka innovationskraften för invånare och företagare genom tillgängliggörande av
kommunernas informationsresurser.
*Höja kvaliteten och öka effektiviteten i verksamheterna.
*Stärka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare genom IT-lösningar som främjar
effektivitet, samverkan, delaktighet och öppenhet.
Kommunen bidrar till nationella och regionala mål för digitalisering och är ett föredöme i att
tillvarata och utveckla digitaliseringens möjligheter.
Allt som kan digitaliseras ska digitaliseras om det skapar nytta och frigör resurser till
kärnverksamheten.
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Utvecklingsmål:
6.1.3.1
Utveckla kommunens tjänster digitalt
Strategier
*I samverkan med Sotenäs och Munkedals kommuner arbeta fram strategier och åtgärder för
genomförandet av digitalisering.
*Digitalisera och robotisera processer som ger verksamhetsnytta.
*Utveckla e-tjänster och e-tjänstportal.
*Samarbete inom ramen för avtalssamverkan IT och Digital Agenda.
Motivering till vald strategi
Kommunen står inför stora utmaningar och krav på ökad samhällsservice tillsammans med
en begränsad ekonomi. Om kommunen ska klara att leverera förväntad samhällsservice krävs
en utveckling mot ökad digitalisering och effektivare arbetsmetoder.
För att lyckas med digitaliseringen krävs samverkan, uthållighet, engagemang, kompetens,
resurser och viljan att förändra och förbättra.

6.2 Uppdrag
6.2.1

Kommunfullmäktige

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.
Digitalisera 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.
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.
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.

7 Förutsättningar
7.1 Omvärldsanalys
Lysekils kommun måste förhålla sig till vad som händer i omvärlden. Utgångspunkt för
kommunens arbete med omvärldsbevakning är det material som Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) tar fram - Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030. I detta
lyfter man fram övergripande områden som globalisering, demografi, klimat, teknik och
värderingar. SKL:s omvärldsanalys sammanfattas i 13 trender:
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1. Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme
2. Stigande förväntningar på välfärden
3. Hårdare konkurrens om kompetens
4. Ökad polarisering
5. Ökad bostadsbrist
6. Ökat fokus på landsbygden
7. Förändrat medielandskap
8. Minskad tillit
9. Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik
10. Ökat kommunalt fokus på integration
11. Ökad osäkerhet i världen
12. Fler geopolitiska konflikter
13. Från kunskapssamhälle till nätverkssamhälle
Dessa trender finns mer utförligt beskrivna i kommunfullmäktiges antagna budgethandling
för 2020.
Flera av de antagna utvecklingsområdena för kommunen baseras på behov och utmaningar i
vår omvärld som Lysekils kommun behöver fokusera på. Utvecklingsområdena tydliggör
behovet av att kommunstyrelsen tar ett samlat grepp kring hållbarhetsfrågorna samt stödjer
de övriga verksamheternas arbete kring detta. Implementering av de av FN antagna 17
globala målen – Agenda 2030 – i kommunens verksamheter blir en viktig uppgift.
Kommunstyrelsen har ett stort ansvar för att de kommande ekonomiska utmaningarna kan
hanteras så att kommunens ekonomiska ställning inte försämras. Vikten av förståelse hos
våra medborgare och medarbetare för de utmaningar som finns med lägre skatteunderlag
och samtidigt ökande behov blir centralt. Styrelsen behöver därför arbeta med
kommunikationen och kompetensen för att möta dessa utmaningar.
En fortsatt stor efterfrågan på arbetsmarknadsenhetens tjänster kan förväntas för att stödja
personer att få och behålla ett arbete alternativt skapa långvarig sysselsättning/daglig
verksamhet inom ramen för LSS och SoL. Särskilt med tanke på det förändringar i
arbetsmarknadspolitiken som sker nationellt behöver kommunen sätta ett tydligare fokus på
sysselsättningsfrågorna för att för att motverka utanförskap och beroende av
försörjningsstöd. Ett viktigt steg i den riktningen är bildandet av en arbetslivsförvaltning från
och med 1 januari 2020 där kommunens resurser inom arbetsmarknadsområdet samlas i en
organisation.
Inom personalområdet blir kompetensförsörjning allt viktigare. Inom flera verksamheter
råder det idag brist på arbetskraft och det är en utveckling som förväntas öka. Det är viktigt
att kommunen kan arbeta för att behålla sin arbetskraft genom att vara en attraktiv
arbetsgivare Samtidigt måste ny kompetens attraheras. Arbetsmiljön är en viktig faktor i att
vara en attraktiv arbetsgivare, den måste ständigt vara i fokus. Lysekils kommun som
attraktiv arbetsgivare är ett utvecklingsområde i budgeten för 2020.
Säkerhets- och trygghetsfrågor har blivit allt viktigare efter olika händelser och incidenter i
vår omvärld. Kommunstyrelsen måste prioritera områden som intern säkerhet och
förebyggande trygghetsarbete. Här har också kommunerna fått utökade ansvarsområden de
senaste åren. Kommunen har även fått utökade uppgifter inom totalförsvaret som måste
hanteras.
I flera olika attitydundersökningar framkommer att medborgare upplever otrygghet och
företagare och medborgare ser brister med dialog, inflytande och påverkansmöjligheter. Det
blir viktigt för kommunstyrelsen att fortsätta arbeta med dessa frågor så att medborgarna
Kommunstyrelsen, Budget KS 2020 plan 2021 och 2022

20(23)

känner förtroende och har möjlighet att föra fram sina åsikter och påverka sin livssituation.
Kommunens företagare är viktiga för kommunens utveckling och kommunen måste därför
sträva efter ett gynnsamt företagsklimat.
Tillgången på kommunal exploaterbar mark är begränsad vilket försvårar nyetableringar och
bostadsbyggande. Det är därför angeläget att få fram en ny översiktsplan (ÖP) samt övriga
strategiska styrdokument som kan bidra till att utveckla kommunen på ett hållbart sätt i
riktning mot visionen Lysekil 2030.

7.2 Lokaler och reinvesteringar
Fördelning av reinvesteringsram

Reinvesteringsram tkr

Prognos 2019

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

Uppgradering av system
samt inventarier och
utrustning

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

Summa

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

Not

7.3 Medarbetare
Kommunstyrelseförvaltningen hade den 31 augusti 80 anställda, varav 70 var
månadsavlönade och 10 timanställda. De senare finns i huvudsak inom
arbetsmarknadsenheten. Det stora flertalet, 62 av 70 månadsavlönade arbetar heltid. Arbetet
med Heltidsresan är genomfört inom förvaltningen.
Den 1 januari 2020 kommer arbetsmarknadsenheten att gå över i den nya
arbetslivsförvaltningen, vilket innebär att antalet anställda i förvaltningen kommer att
minska med cirka 25 personer.
Sjukfrånvaron till och med augusti var 5,0 %. Detta är något lägre än för helåret 2018, vilket
är positivt. Ungefär hälften av sjukfrånvaron avser långtidssjukskrivningar över 60 dagar för
ett fåtal medarbetare. Noterbart är vidare att andelen långtidsfriska (andel månadsavlönade
utan sjukfrånvaro) har ökar markant till 41 %, liksom att den upprepade korttidsfrånvaron
(fler än 6 sjuktillfällen) ligger på en låg nivå, 2,5 %.
Flera anställda kommer att gå i pension de närmaste åren och rekrytering av ersättare
kommer att bli allt svårare. Detta sätter fokus på vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare
och att tänka i nya banor för att möta kommande behov av kompetens.

7.4 Ekonomi
I uppföljning 3 per den 31 augusti redovisade kommunstyrelsen ett överskott gentemot
budget på i storleksordningen 2 200 tkr och en prognos för helåret på 1 500 tkr. I
månadsuppföljningen per september har prognosen justerats ned något till ett överskott på
1 250 tkr.
I huvudsak handlar det om vakanser på tjänster samt budgeterade kostnader som faller ut
först senare under året. I det prognostiserade överskottet ligger också en återhållsamhet i att
använda de medel som finns avsatta för arbete med kommunfullmäktiges
utvecklingsområden.
Inför 2020 har kommunstyrelsen sammantaget en budget i balans, men mindre
anpassningar kan komma att bli nödvändiga inom organisationen.
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Arbetsmarknadsenheten kommer den 1 januari 2020 att gå över i den nya
arbetslivsförvaltningen. En justering av kommunstyrelsens ram kommer att ske i ett särskilt
ärende.

8 Effektiv resursanvändning
8.1 Ekonomisk plan för kommande budgetår
Budgetram 2020

Budget 2020 tkr

Belopp

Ram utgångsläge 2019

-81 216

Tillskott räddningstjänstförbundet MittBohuslän

-600

Miljöstrateg

-500

Löneindex

-949

Prisindex

-684

Hyreshöjning

-26

Kompensation höjt PO

-357

Effekt sänkt internränta

22

Indexuppräkning arvoden

-388

Justering valnämnden ej valår

27

Uppräkning gemensam IT

-37

Uppräkning gemensam löneenhet

-23

Ram 2020

-84 731

Kommentar till tabell budget 2020

Ekonomisk ram per verksamhetsområde
Anvisning
Beloppen är nettokostnad med minustecken och tkr utan decimal. Radantal kan ökas via
plus-tecken ovanför sista raden.

Verksamhet tkr

Ram 2019

Prognos 2019

Förslag till ram 2020

Utfall 2018

Kommundirektör

-3 993

-2 539

-4 062

-2 349

Avd för verksamhetsstöd

-9 361

-10 038

-9 861

-8 740

-17 157

-17 122

-17 757

-16 442

Fyrbodals kommunalförbund

-541

-541

-541

-482

Sveriges kommuner och
landsting (SKL)

-384

-392

-399

-384

Samordningsförbundet väst

-243

-243

-243

-242

-2 471

-2 471

-2 471

-1 970

-294

-294

-294

-252

Lysekils andel av gemensam
IT

-2 600

-2 700

-2 637

-2 319

Avd för hållbar utveckling

-7 030

-7 130

-7 685

-5 848

HR avdelning inkl facklig
verksamhet

-6 465

-6 165

-6 532

-6 278

Lysekils andel av gemensam
löneenhet

-3 391

-3 391

-3 414

-3 205

Räddningstjänsten
Mittbohuslän

Verksamhets- och lokalbidrag
Fyrstads flygplats
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Verksamhet tkr

Ram 2019

Prognos 2019

Förslag till ram 2020

Utfall 2018

Ekonomiavdelning

-9 150

-8 650

-9 289

-7 347

Politisk verksamhet

-4 177

-4 497

-4 574

-3 915

Överförmyndarverksamhet

-1 586

-1 586

-1 618

-1 463

Arbetsmarknadsenhet

-13 069

-12 904

-13 354

-12 722

Nettokostnad

-81 912

-80 663

-84 731

-73 958

Den totala ramen för avdelningen för verksamhetsstöd uppgår 2020 till 31 566 tkr (ramen 30 451 tkr år 2019).
Politisk verksamhet omfattar budget för kommunfullmäktige 1 013 tkr, kommunstyrelsen 2 299 tkr, valnämnden 445 tkr,
valberedningen 43 tkr och revisionen 774 tkr.

Kommentar till ekonomisk ram per verksamhetsområde
Från 1 januari 2020 kommer arbetsmarknadsenheten att ingå i den nya
arbetslivsförvaltningen under utbildningsnämnden. Ett särskilt ärende om justerade ramar
för kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden förbereds för beslut i
kommunstyrelsen 27 november och kommunfullmäktige 11 december 2019.

8.2 Behov av nyinvesteringar

Nyinvesteringsprojekt

Total
investering

2020

2021

2022

2023

2024

Summa mnkr

Kommentar till tabell nyinvesteringar
Kommunstyrelsen har ingen nyinvesteringsram för 2020.
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-10-15

LKS 2019-000366

Kommunstyrelseförvaltningen/ Avdelningen för hållbar utveckling
Michael Johansson, 0523-616150
michael.johansson@lysekil.se

Förlängning av projektet Maritim utveckling i Bohuslän
(MUB)
Sammanfattning
Projektet MUB avslutas vid årsskiftet 2019/2020, men det finns möjligheter att
förlänga projektet. Om projektet förlängs är avsikten att förlänga det till 2021-0630. Vidare kommer projektet kommer utvidgas från 4 till 6 kommuner, Orust och
Munkedal ansluter sig till projektet.
Förvaltningens uppfattning är att projektet varit framgångsrikt och nått
målsättningarna samt skapat värde för företagen och föreslår därför att Lysekils
kommun deltar i förlängningen av projektet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Lysekil kommuns fortsatta deltagande i
förlängning av projektet med föreslagen medfinansiering samt att projektet ska
slutredovisas för kommunstyrelsen i nära anslutning till projektavslut.
Ärendet
Projektet Maritim utveckling i Bohuslän (MUB) har framgångsrikt genomförts
enligt plan, med start år 2016.
De övergripande projektmålen har varit:
•
•
•

Att stärka små och medelstora företags utveckling och hållbarhet
Att skapa mötesplatser där företag, forskare och offentliga organisationer
kan mötas
Att ta fram en framtida form för innovationsarena

Projektet har innefattats av flera delprojekt, så som Marina Livsmedel, Evenemang,
Skärgårdstransporter och Innovationsarena.
Projektet MUB avslutas vid årsskiftet 2019/2020, men det finns möjligheter att
förlänga projektet. Om projektet förlängs är avsikten att förlänga det till 2021-0630. Vidare kommer projektet kommer utvidgas från 4 till 6 kommuner, Orust och
Munkedal ansluter sig till projektet.
MUB har kontinuerligt utvärderat, följt och försökt möta företagens behov.
Företagen uttrycker följande behov:
1. Företagen vill ha lokalt tillgängligt stöd
2. Företagen har behov av lokala nätverk och mötesplatser
3. Företagen har stort kompetens- och utbildningsbehov
4. Det existerande företags-främjarsystemet (innovationsstödssystemet) når
inte ut eller fram.
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Affärscoacher
I slutfasen av nuvarande projektperiod gjordes ett affärscoachtest där 30 företag
från 6 kommuner deltog i en affärscoachsprint och tog del av 5 timmar coaching
vardera. Resultatet av detta korta förfarande har varit enastående. Av 11 intervjuade
företag har 5 nyanställt inom en 4 månaders period.
Coachningen har skett på hemmaplan, eller av företaget vald plats och behovsstyrt
av företaget. Rösterna från företaget efter denna coachomgång och den
enkätundersökning som genomförts bekräftar det goda resultatet.
Projektets fortsättning
En förlängning av projektet avser att arbeta vidare med delar av projektet, gällande
de lokala företagsarenorna och affärscoachsprintar.
Projektet har sedan tidigare fokuserat på maritima näringar och besöksnäringen,
vid en förlängning kommer perspektivet vidgas till att inkludera alla typer av
företag.
Finansiering förlängning 1,5 år
Ansökan innebär en förlängd projekttid samt utökad budget för denna period med
ytterligare cirka 4 msek som total projektbudget.
Förslaget är att de medverkande kommunerna medfinansierar med del av tjänst
(ca 20 %) under förlängningen.
Förutom att kommunerna medfinansierar med del av tjänst, så bygger projektet på
att VGR och Fyrbodal agerar medfinansiärer. 100 000 kronor föreslås tas från
Tillväxt Norra Bohusläns överskott som kontant medfinansiering från
kommunerna (Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil). Projektet växlas därefter
upp med 40 procent medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden
(ERUF).
Finansiering:
Finansiärer (tkr)

Per
kommun

Samlat 6
kommuner

ERUF

326

1 630

VGR

171

854

Fyrbodal

30

150

Kommuner (tid – del av tjänst)

226

1132

Kontant medfinansiering från
kommunerna (medel från Tillväxt Norra
Bohuslän)

20

GU insats

27

133

Total

653

3999

100
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Förväntade resultat och mål
Huvudmålet kvarstår: Små och medelstora företags professionalitet, hållbarhet och
innovationskraft ska stärkas vilket ökar viljan att utvecklas och bidra till hållbar
tillväxt i Bohuslän
Extra Delmål:
-

etablera ett varaktigt samarbete mellan minst 4 lokala företagsarenor
möjliggöra coaching för 150-180 företag

Nya målvärden för de indikatorer som projektet ska mäta och följa upp.
Aktivitetsindikatorer

Målvärde

Utfall
tom okt
19

Nytt
målvärde
utfall

Sysselsättningsökning i företag som får stöd

12

>22(74)* 50

Antal företag som får stöd

68

142

200

Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt

68

142

200

*Utfallsvärdet är baserat på de 42 av 142 företag som svarade på slutenkäten;
extrapolerat skulle detta innebära att ca 74 har fått en sysselsättningsökning under
projektets gång (3 år). Målvärdena är baserade på 6 sprinter à 25 företag.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningens uppfattning är att projektet varit framgångsrikt och nått
målsättningarna samt skapat värde för företagen i såväl Lysekil som i de andra
medverkande kommunerna. Förvaltningen ser, till följd av det goda resultatet,
mycket positivt på att fortsätta arbetet med att utveckla företagsarenorna samt
lokal affärscoaching. En redovisning av delprojekt, måluppfyllelse och rapporter
återfinns på Tillväxt Norra Bohusläns hemsida: https://www.tillvaxtbohuslan.se/mub
Strömstads kommun, som dels står för anställningen av processledare för Tillväxt
Norra Bohuslän (TNB) fram till årsskiftet 19/20 samt hanterar ekonomin, har
meddelat att prognosen för TNB är ett positivt resultat om ca 310 tkr varför det
bedöms möjligt att ta 100 tkr i anspråk.
Förvaltningen bedömer att den klarar av att medfinansiera projektet,
bemanningsmässigt, i enlighet med den föreslagna medfinansieringen.
Förvaltningen föreslår därför att Lysekils kommun deltar i förlängningen av
projektet och att projektet slutredovisas för kommunstyrelsen i nära anslutning till
att projektet avslutas i juni 2021.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Michael Johansson
Avd. chef hållbar utveckling
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2 Maritim Utveckling i Bohuslän

Om projektet
Maritim Utveckling i Bohuslän (MUB) var ett treårigt
projekt (2016-07-01 – 2019-10-30) drivet av Tillväxt
Norra Bohuslän med Lysekil som projektägare.
Projektets syfte var att skapa förutsättningar för små
och medelstora företag (SME) i området att stärka sin
professionalitet, hållbarhet och innovationskraft.
Projektet finansierades av Europeiska regionala
utvecklingsfonden (ERUF via Tillväxtverket) och
Västra Götalandsregionen. Medfinansiärer var
Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils kommuner
och Göteborgs universitet.

Bakgrund och syfte
Maritim utveckling i Bohuslän bygger på många års
arbete med att utveckla förutsättningar för de maritima
näringarna i vår region. Den maritima näringslivstrategin (antagen 2016) identifierade tydligt mål och åtgärder
och i samverkan med det maritima klustret i Västra
Götaland designades projektet för att ta sig an dessa.
Det helhetsgrepp som togs initialt begränsades av regelverken och fokus blev riktat mot maritim turism och
samarbete med Handelshögskolan i Göteborg.

Syftet har varit tydligt i att stödja mikro- och små
företag inom de maritima näringarna. Stödet har varit
av begränsad omfattning och i huvudsak inte föremål
för statsstöd. Projektet har kommit många företag till
del och involverat flera branscher inom den maritimt
kopplade besöksnäringen.
Fem konkreta delprojekt har arbetat med fem områden
eller branscher. Lärdomarna ifrån dessa har sedan
förvaltats i ett sjätte delprojekt innovationsarenan
vilket innebär en större förändring i framtida arbetssätt
och organisering. Grundlogiken har hela tiden varit att
jobba med identifierade frågeställningar, undersöka
behov, skapa nätverk, utföra workshops och samverka.
En del av de workshops vi haft har varit generella
och användbara för många branscher medans andra
har varit mer specifika. När så har varit möjligt har vi
samarbetat med befintliga strukturer och andra projekt.
Workshoparna har ofta resulterat i nya frågeställningar
och identifierat behov som vi förskt hitta lösningar på.

Figur 1. Projektlogik
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Resultat
Evenemang
De fyra kommunerna samverkade med Göteborgs Universitet, analyserade evenemangsportföljerna för norra
Bohuslän och tog fram en gemensam Evenemangsstrategi. Kopplat till strategin finns lokala anpassningar och en
digital evenemangshandbok som underlättar för de som vill arrangera evenemang. Arbetet gav viktiga insikter i
hur man arbetar kommunalt men även i hur man kan nyttja evenemang för att forma bilden av sin kommun.

Kunskapsturism – Guider och samverkan
En initial inventering visade på ca 60 företag inom regionen som arbetade med event och evenemang ytterligare
60 verkade som guider. För att understödja denna målgrupp arrangerades välbesökta och efterfrågade workshops
inom sociala medier och bokningsbarhet. Guiderna har fortsatta utmaningar framförallt inom tillgänglighet och
försäljning men situationen är förändrad jämfört med projektets start.
Tillsammans med Göteborgs Universitet analyserades de kunskapsintensiva aktörerna i vår region utifrån deras
samverkan med lokala företag och guider. Ett arbete gjordes för att hjälpa dem framåt i sin utveckling för att på
så sätt bereda möjligheter för lokala guideföretag. Glädjande nog finns både vilja och möjlighet att utbilda och
understödja även externa guider och samverka med mindre aktörer.

Förstudie Gästhamnar
Gästhamnarna har ett utvecklingsbehov men är organiserade mycket olika och variationen på exempelvis servicenivå skiljer sig åt samtidigt som potentialen är mycket stor. De kommunala hamnarna är ofta placerade under
teknisk förvaltning och besöksnäringsperspektiven försvinner lätt. Hamnarna längs Bohuskusten har ett behov av
att samverka och hjälpa varandra att utvecklas. Ett systematiskt kvalitetsarbete på regional och lokal nivå skulle
kunna få stora effekter. Fortsatt samverkan med Turistrådet Västsverige och Riksföreningen Gästhamnar Sverige
blir viktig för det bohuslänska gästhamnsnätverket. Projektet har genom workshops och nätverksskapande burit
nätverket under projektets gång.
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Skärgårdstransporter
Det finns tydliga behov av skärgårdstransporter av både gods och människor. Utmaningar är kajunderhåll och
acceptabel kostnadsnivå. Längre skärgårdstransporter av gods är i dagsläget inte aktuella på grund av en kombination av tidsåtgång, flexibilitet och hanteringskostnader. Samtidigt utvecklas system och teknik snabbt vilket ger
ytterligare möjligheter i framtiden.
Projektet har bidragit till att utveckla ”båtluffa” konceptet med fler rutter vilket i förlängningen kan möjliggöra
persontransporter på tidtabell upp och ner längs kusten åtminstone sommartid. Hamnnätverket är etablerat och
samverkar kring utvecklings och finansieringsfrågor.

Marina livsmedel
Visionen för delprojektet Marina livsmedel var att få mera lokala produkter på tallriken. Bohuslän har räka, kräfta,
krabba, hummer, musslor och ostron av fantastisk kvalitet. Makrill och sill finns även som lokala produkter. Övrig
fisk landas i huvudsak som bifångst. Det innebär att den kontinuerliga leveransen av fisk så som restauranger och
offentlig bespisning vill ha den, inte hanteras lokalt. Analysen av restauranger i regionen visar att för många är fisk
i sig en utmaning på grund av kompetens, leverans, menyer och kundens vana.
Projektet har fått till en bra samverkan och start på en digital tjänst för restaurangers kontakt med kommunen
via projektet Serverat. Restaurangernas egna nätverk har stärkts och deras viktigaste frågor har identifierats och
medvetandegjorts.
I samverkan med ”Scary seafood”-projektet har nya hållbara livsmedel från havet analyserats. Dessa ligger dock
främst hos de mer innovativa restauratörerna. Däremot har alger fått ett genomslag och kommer troligen dyka
upp på menyer och som tillbehör på restaurangerna redan 2019. Projektet har genomfört tre konkreta heldagsworkshops med kockar om alger som livsmedel.
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Innovationsarena
Genom projektet har ett nytt sätt att arbeta med företag identifierats. Näringslivsutvecklarna är övertygade om att
detta kommer få goda effekter för våra kommuners företag. Det innebär till viss del ett förändrat arbetssätt men
mycket av det som görs idag kan falla in i denna nya form. För det befintliga innovationssystemet innebär det ett
krav på distribuering, på att leverera till lokala noder eller ”Innovationsarenor”.
Vi har i delprojektet identifierat behovet av affärscoacher och även testat detta lokalt. Resultaten är mycket lovande
med ökad lönsamhet och goda sysselsättningseffekter på relativt kort tid. Av 11 djupintervjuade företag har 5
nyanställt.
Arenorna blir kopplade till varandra vilket ger dem möjlighet till ett kontinuerligt lärande och kan dela resurser
samtidigt som det lokala ”ägandet” inte försvinner. Nätverket av arenor håller ihop det som händer i regionen
med både lokalt närvarande universitet och regionala nätverk.
För mikro- och småföretag kommer det innebära en enkel väg att hitta rätt i kommunala frågor, ett bra sätt att få
forskningskopplingar, ett kraftfullt sätt att utveckla sitt företag samt en enkel väg att hitta de offentliga resurser
som finns tillgängliga.
Logiken ifrån delprojekten med en behovsanalys följt av nätverk och utvecklande workshops kommer fortsätta.
Arenorna kommer samarrangera olika utbildningar och nätverksträffar baserat på behov, utmaningar eller möjligheter. Fröet till arrangemangen kan komma från företagen, kommunen, innovationsaktörerna eller universiteten.
Arenorna blir också en plats för en enskild företagare att bli lotsad rätt i den utvecklingsfas företaget befinner sig,
uppstart, utveckling, avveckling eller innovation.

Figur 2. En lokal innovationsarena
med huvudsakliga funktioner
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Projektet i siffror
☼ 168 involverade företag

☼ 26 workshops

☼ 4,5 av 5 - medelbetyg workshop

☼ 32 coachade företag

☼ 142 företag som fått stöd

☼ 658 deltagare på workshops

☼ 3 år 2016-2019

☼ 5 nya nätverk

☼ 9,3 miljoner totalbudget

☼ 11 rapporter

☼ 15 undersökta innovationsmiljöer

Viktigt i framtiden - Samverkan
Företagande bygger på samarbete och att gemensamt skapa värde för kund, företag och samhälle. Ju bättre och
smidigare nätverk med god tillit och korta kontaktvägar desto bättre utveckling för företagen. En del av den
utvecklingen inbegriper innovation. För att få till kraft i innovationsarbetet behövs samverkan med andra företag,
myndigheter, kommuner, innovationsaktörer och universitet.
Små kommuner i ickeurbana miljöer behöver göra det bästa med vad de har, se sina fördelar och våga tänka
stort. Samverkan mellan kommuner är ett sätt att bredda perspektiv och bättre nyttja de kompetenser och de
resurser man har.
Bättre samverkan mellan, och tillit, till regionala och kommunala aktörer kommer ge enklare vägar för företagen
och på sikt generera arbetstillfällen, företagsväxt och skatteintäkter. Perspektivet om vem man som offentlig
aktör är till för och hur man ska samverka för att understödja varandra behöver utvecklas.
Samverkan med universitet och forskning är relativt liten i mikro- och småföretag. I vår region finns flera
forskningsaktörer med möjlighet att stödja befintliga företag och skapa nya verksamheter utifrån samverkan.
Samtidigt finns det bra förutsättningar för forskningsaktörer att hitta gynnsamma samarbeten och studieobjekt.
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Innovationsarenor
När Maritim utveckling i Bohuslän går mot sitt slut lämnas en struktur för lokalt innovationsarbete över. För våra
kommuner är Fyrbodal eller del av kommunalförbundet den nya enheten. Orust och Munkedal har under det sista
året anslutit för att bli en del i arbetet med arenorna. Strukturen behöver fastställas och utvärderas i projektform
men sedan behöver den få en fast struktur. Redan i dagsläget behöver kommunerna vara medvetna om åtagandet
att finansiera detta arbete. Mycket av resurserna kommer från omfördelning av befintliga men nya medel kommer
behöva tillsättas. Samtidigt räknar man med att kunna tillgodogöra sig utökade skatteintäkter och bättre sysselsättningstal.
Driften behöver vara nära kopplad till det regionala innovationssystemet och en del av finansieringen kommer
behöva komma från regional nivå. Samtidigt kommer arenorna förbättra effekten och öka inflödet i systemet
vilket bör förenkla marknadsföringen som idag är snårig då många företag har dålig kännedom.
Västra götalandsregionen har ett ambitiöst näringslivsprogram och det föreslagna nya arbetssättet kommer på
sikt förbättra effekterna av detta program. 2020-2021 tas en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) och dessa
kommuner anser att lokala innovationsarenor som arbetssätt bör vara en del av det.
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Möjlighetsfokus
Vi står mitt i svåra utmaningar med hållbarhet, koldioxidminskning och levande landsbygd. I detta arbete behöver
mikro-, små- och medelstora företag i vår region, vare sig de är maritima, besöksorienterade eller ej, bli en del av
lösningarna. Storleken på våra samhällen är inte större än att alla påverkar varandras möjligheter för lönsamhet
eller hållbarhet. Vi behöver se möjligheter genom att ta oss tid till nätverkande och samverkan. Vi behöver lyfta
blicken och leta samarbeten. Vi behöver se vad vi kan bidra med och vad vi kan tillgodogöra oss.
Innovationsarenorna som vi väljer att kalla lokala företagsarenor knyter i bästa fall ihop företag, samhälle och
forskning till en utvecklande framtid baserad på alla de möjligheter vi har. Lokala möjligheter till stegvisa innovationer men även internationell potential och banbrytande utveckling. Lokala företagsarenor kan förenkla och
förbättra det kommunala arbetet kopplat till näringsliv och ger samtidigt möjligheter till de satsningar och profileringar man vill genomföra. De skapar en lokal nod för företagen att enskilt och gemensamt utvecklas. Samverkan
med forskning, utbildningsaktörer och regionalt innovationssystem kommer att förbättras. Möjligheterna finns
där, denna plattform ger förutsättningar för att förverkliga dem.
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Några kommentarer från
coachade företag:
”Jag har insett vad som ska prioriteras.”
”Vi har tagit fram en modell för hur vi
ska strukturera vår försäljningsprocess.”
”Påskyndat processer. Ledde till
nyanställning samt struktur.”
”Har fått mer fokus på företaget,
vad som ska göras och när.”

Stort tack till alla företag och övriga
engagerade som på olika sätt bidragit
till projektet.
10 Maritim Utveckling i Bohuslän
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Den här rapporten är framtagen inom
projekt Maritim Utveckling i Bohuslän.
Läs mer på www.tillvaxtbohuslan.se/mub
Maritim Utveckling i Bohuslän har skapat
förutsättningar för små och medelstora
företag att stärka sin professionalitet,
hållbarhet och innovationskraft.
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Remissvar gällande handlingsprogram enligt lag (SFS
2003:778) om skydd mot olyckor
Sammanfattning
Kommunens säkerhetsskyddschef och säkerhetsstrateg har gått igenom
Räddningstjänstförbundets förslag till handlingsprogram enligt lag om skydd mot
olyckor. Förslaget är väl genomarbetat med en tydlig struktur.
Den så kallade basförmågan för respektive räddningsstyrka är väl beskriven och
relevant. Förvaltningen har dock en synpunkt under rubriken ”farliga ämnen” där
det står att hantering av utsläpp i kemdräkt samt sanering av egen personal inte
ingår i basförmågan för räddningsstyrkan i Lysekil. Vi ställer oss lite frågande till
detta, varför behöver Lysekil inte denna förmåga? Speciellt med tanke på närvaron
av Preem. Eller förväntas denna förmåga helt ligga inom Preems egen
räddningstjänst?
I övrigt menar förvaltningen att förslaget till handlingsprogram är väl
genomarbetat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till handlingsprogram enligt lag om
skydd mot olyckor.
Ärendet
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (Uddevalla-Lysekil-Munkedal) har
utarbetat ett underlag till nytt handlingsprogram enligt lag (SFS 2003:778) om
skydd mot olyckor.
Förvaltningens synpunkter
Kommunens säkerhetsskyddschef och säkerhetsstrateg har gått igenom förslaget
till handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. Förslaget är väl
genomarbetat med en tydlig struktur.
Inom Räddningstjänstförbundet finns en så kallad basförmåga, för
skadebegränsande åtgärder för typolyckorna. Basförmågan innebär att
skadebegränsande åtgärder ska kunna påbörjas inom godtagbar tid. Tillsammans
bygger en eller flera enheter upp lokalt skadebegränsande förmåga, men samma
enheter är även en del i det egna och andra områdens skadeavhjälpande förmåga.
Typolyckor av rutinkaraktär hanteras normalt av den lokala basförmågan, medan
omfattande olyckor kräver förstärkning.
Ovan nämnda basförmåga är väl beskriven och relevant. Förvaltningen har dock en
synpunkt under rubriken ”farliga ämnen” där det står att hantering av utsläpp i
kemdräkt samt sanering av egen personal inte ingår i basförmågan för
räddningsstyrkan i Lysekil. Vi ställer oss lite frågande till detta, varför behöver
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Lysekil inte denna förmåga? Speciellt med tanke på närvaron av Preem. Eller
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Förord
Samhället har alltid drabbats av
olyckor som medfört större eller
mindre skador på människor,
egendom eller i miljön. För att
skydda medborgarna har samhället
solidariskt tagit ansvar så att en
effektiv räddningstjänst ska kunna
förebygga och begränsa skador i
samhället och hos dess invånare.
Möjligheterna att minska antalet
olyckor ligger framförallt i
utmaningen att ändra på normer,
attityder och vanor i vårt beteende.
Människan är såväl producent som
konsument av olyckor men i stället
för att fråga vilken risknivå som är
acceptabel bör frågan vara, vilken
säkerhet vill samhället ha?
Direktionen har ansvaret för den
ovanstående frågan. Direktionen har
ett lokalt tillsynsansvar och anger mål
och övergripande anvisningar för
operativ räddningstjänst, det
förebyggande brandskyddet och
sotningsverksamheten.

___________________________

Bernt Eriksson
Förbunds-/räddningschef
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän

För organisationer som producerar
beredskap för oförutsedda händelser är
det viktigt att mål och medel står i rimlig
proportion till varandra. Det kan
möjligen vara lockande att minska
resurserna till organisationer som har att
hantera händelser som man egentligen
inte vill ska ske, det låter sig naturligtvis
också göras, men det måste i så fall
också vara rimligt att kraven anpassas
till medlen.
Ansvaret regleras i lag (SFS 2003:778)
om skydd mot olyckor (LSO) och
förordning (SFS 2003:789) om skydd
mot olyckor.
Med räddningstjänst avses, enligt 1 kap.
2 § LSO, de räddningsinsatser som
staten eller kommunerna ska svara för
vid olyckor och överhängande fara för
olyckor för att hindra och begränsa
skador på människor eller egendom eller
i miljön, och där det är påkallat att samhället träder in.
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1 Inledning
LSO deklarerar i portalparagrafen att ”Bestämmelser i denna lag syftar till att i hela landet
bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala
förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor”. Uppdraget för
räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) är att förebygga olyckor samt att begränsa
konsekvenserna av en olycka när den har inträffat.
Enligt LSO ska handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet upprättas
och programmet ska redovisa räddningstjänstens målsättning över mandatperioden. Detta
handlingsprogram är förbundets övergripande styrdokument.
1.1 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
RMB:s ansvar är att tillhandahålla en effektiv räddningstjänst som ska erbjuda ett gott skydd
mot olyckor inom det geografiska område som omfattar medlemskommunerna Lysekil,
Munkedal och Uddevalla. RMB:s uppgifter fastställs i uppdrag- och ändamålsparagrafen i
förbundsordningen. I förbundsordningen förtydligas också ansvarsfördelningen mellan RMB
och medlemskommunerna när det gäller förebyggande och stödjande arbete.
1.1.1 Geografiskt ansvarsområde
Kommunens skyldigheter enligt LSO har via förbundsordningen överlåtits till RMB.
Förbundets geografiska område täcker en landyta på 1480 km2 och att ansvara för
räddningstjänst i kommunalt vatten. För detaljerade kartor gällande gränser för kommunalt
vatten se Bilaga 1.
1.1.2 Förbundets organisation
RMB är ett kommunalförbund med direktion. Förbundsdirektionen utgör gemensam
beslutande nämnd för förbundsmedlemmarna enligt bestämmelserna i LSO och kommunallag.
Under direktionen finns en förbunds-/räddningschef som högste tjänsteman. Förbundschefen
leder, planerar, genomför och följer upp de beslut som direktionen fattat.
Organisationsstrukturen redogörs i figuren nedan.

____________________________________________________________________________________________________
1

Handlingsprogram
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän

____________________________________________________________________________________________________

1.2 Övriga styrdokument
Handlingsprogrammet är ett av de styrdokument som anger verksamhetens ramar och mål.
Listade dokument enligt nedan är ytterligare styrdokument som finns inom organisationen.
•
•
•
•
•

Förbundsordning
Delegationsordning
Verksamhetsplan
Aktivitetsplan
Värdegrund och förhållningssätt
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2 Handlingsprogram
Handlingsprogrammet är direktionens uppdrag till organisationen, ett underlag vid
Länsstyrelsens tillsyn och information till den enskilde.
Aktuell lagstiftning och direktionens ambitioner sammanställs i handlingsprogrammet vilket
också beslutas av RMB:s direktion. Handlingsprogrammet är det styrdokument som redogör
för verksamhetens inriktning och genomförande för de kommande fyra åren. Utifrån
handlingsprogrammet tar årligen förbundschefen respektive avdelningscheferna fram
verksamhets- och aktivitetsplaner vilka förtydligar inriktningen. Figuren nedan visar
verksamhetens styrmedel - från lagstiftning till aktivitetsplan.

2.1 Process
Framtagandet av handlingsprogrammet utgörs av en processcykel. Nedanstående figur visar
att denna process inleds med att kartlägga nuläget och vidare att nuläget analyseras. Utifrån
riskanalysen, valda prioriteringar samt RMB:s ambitioner sammanställs materialet till
verksamhetsmål.
När direktionen beslutat om handlingsprogrammet påbörjas genomförandefasen vilken sedan
följs upp och utvärderas. Uppföljningen och utvärderingen används för att genomföra
verksamhetsförbättringar vilket också blir en del av den fortsatta processen som fångas upp i
nästkommande nulägesanalys.
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2.1.1 Riskinventering och analys
Handlingsprogrammet baseras på den upprättade risk- och förmågeanalysen enlig LSO,
statistikbearbetning och det tidigare handlingsprogrammet. Dessutom har en litteraturstudie
gällande nationella framtidsstudier genomförts.
2.1.2 Prioriteringar och mål
Vid framtagandet av handlingsprogrammet har samverkan skett i syfte att tydliggöra ansvar
och beroenden samt att prioritera verksamhetens mål. Handlingsprogrammets mål baseras
delvis på de nationella målen i LSO:s bestämmelser vilka lyder:
LSO 1 kap. 1§ ”Bestämmelser i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors
liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena
tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor”.
LSO 1 kap. 3§ ”Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att
räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt
sätt”.
Förutom de nationella målen anpassas verksamhetsmålen efter den lokala riskbilden, vilket
presenteras i kapitel 3 ”Riskbild” och vidare anges målen som säkerhets- och prestationsmål.
Säkerhetsmålen beskriver det önskade tillståndet avseende nivån på skydd och säkerhet i
medlemskommunerna och anges i handlingsprogrammet. Prestationsmålen beskriver vilka
konkreta åtgärder och aktiviteter RMB planerar att genomföra för att uppnå säkerhetsmålen
och dessa anges i aktivitetsplanen.
2.1.3 Dokumentet handlingsprogram
För RMB utgör detta dokument handlingsprogram både för den förebyggande verksamheten
och för den skadeavhjälpande räddningstjänstverksamheten.
2.1.4 Uppföljning och utvärdering
Resultatet används för att genomföra förbättringar och utveckla verksamheten. Uppföljning av
resultat ansvarar respektive avdelningschef för. Utvärdering av handlingsprogrammets
säkerhetsmål redovisas skriftligt till direktionen och revisorerna vid mandatperiodens slut och
i samband med årsbokslut.
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3 Riskbild
Riskbilden inom RMB:s geografiska ansvarsområde visar på ett antal olika händelser som kan
leda till räddningsinsats vilka presenteras nedan.
3.1 Risk- och förmågeanalys enligt LSO
RMB:s underlag baseras delvis på räddningstjänstverksamhetens statistik över olyckor som
föranlett räddningsinsats. Nedanstående figur visar plats och händelsetyp samt frekvensen för
de typolyckor vilka har föranlett räddningsinsats mellan år 2013–2017.
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Av statistiken framgår att följande olyckor är mer frekventa än andra. Diagrammet nedan
redovisar räddningsinsatser under år 2013–2018 i RMB:s område.

Genererade räddningsinsatser som kategoriseras som typolyckor under år 2013–2017 har
analyserats1 och dessa beskrivs nedan.
•

Trafikolyckor
Trafikolyckor är en av de olyckstyper som leder till flest dödsfall. Detta utfall är något
förhöjt i jämförelse med riket i stort och trolig orsak till detta utgörs av hårt belastade
trafikleder.

•

Brand ej i byggnad
Olyckstypen innefattar skog/mark- och fordonsbränder samt bränder som sker utomhus.
Avseende brand ej i byggnad per 1000 invånare ligger RMB under både regionens och
rikets snitt. Av statistiken går att utläsa att majoriteten av larmen omfattar brand i skog
och mark.

•

Brand i byggnad
Antalet bränder i byggnader per 1000 invånare ligger under rikets snitt, 4,1, i jämförelse
med 5,0, men för specifikt Lysekils kommun är statistiken något förhöjd, 6,6. I RMB har
8,6% av bränderna orsakat någon form av personskada och gällande bostadsrelaterade
bränder har flest personskador inträffat i flerbostadshus. Ett högre utfall visas för de större
tätorterna.

1

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän (RMB). Nulägesbeskrivning och analys av bakgrundsfaktorer olyckor och
risker i Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. Uddevalla: 2019.
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•

Olyckor med farliga ämnen
Avseende antalet utsläpp av farligt ämne2 utgör majoriteten av olyckorna i RMB
begränsade läckage av drivmedel och olja. 23 % av genomförda räddningsinsatser har
inneburit någon typ av skada på miljön.

•

Nödställd person
Med nödställd person avses självdestruktiv handling samt fallolyckor eller svår
belägenhet. Denna kategori utgör den vanligaste dödsorsaken för personer folkbokförda
inom RMB och statistiken följer samma mönster som för riket i stort.

•

Drunkning
Antalet larm ger ett genomsnitt på drygt fem drunkningstillbud per år. Olyckstypen är mer
frekvent i Lysekil.

3.1.1 Lokala framtidsprognoser
Analysen beskriver prognoser beträffande kommande tiden3 och dessa redovisas nedan.
•

Åldersfördelning
Framtidsprognoser för medlemskommunerna visar att andelen barn och unga, åldrarna 0–
18 år, samt andelen äldre, 65 år eller äldre, kommer att öka i omfattning vilket kan
medföra en större risk då äldre är överrepresenterade i olyckor i samband med brand i
bostadsmiljö.

•

Befolkningsutveckling
Framtidsprognoser för medlemskommunerna visar att befolkningsökningen kommer
fortsätta i stadig takt. Sammantaget i förbundet anger prognosen drygt 800 personer/år
fram till år 2026.

3.2 Farlig verksamhet och Sevesoanläggningar
Farlig verksamhet är enligt LSO 2:4 en anläggning där verksamheten i sig själv innebär fara
för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Ägaren till sådana
anläggningar är skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och
utrustning och i övrigt vidta åtgärder för att begränsa sådana skador. Länsstyrelsen beslutar
vilka anläggningar som ska klassas som farliga verksamheter.
Sevesoanläggningar är anläggningar som hanterar stora mängder kemikalier och omfattas av
krav enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieutsläpp. Sevesoanläggningar delas in i två kravnivåer, hög och låg. Ägare och
verksamheter har krav på sig att regelbundet genomföra riskanalyser och handlingsprogram
för hur allvarliga kemikalieolyckor ska förebyggas. Alla Sevesoanläggningar oavsett kravnivå
klassas som farlig verksamhet enligt LSO 2:4.

2

Med farligt ämne avses skadliga kemikalier, allvarliga smittämnen, radioaktiva-, nukleära samt explosiva
ämnen.
3
RMB. Nulägesbeskrivning och analys av bakgrundsfaktorer olyckor och risker i Räddningstjänsten Mitt
Bohuslän. Uddevalla: 2019.
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I RMB:s geografiska område finns det 12 verksamheter som klassas som farliga
verksamheter, av dessa klassas 11 verksamheter också som Sevesoanläggningar.
3.3 Omfattande räddningsinsats
Med omfattande räddningsinsats avses olyckor som kräver många liv eller ger mycket
omfattande skadeutfall. Exempel på sådana räddningsinsatser vilka är möjliga i RMB
redovisas i tabellen nedan. Dessa insatser är lågfrekventa och därmed saknas tillförlitlig
statistik nationellt.
Möjliga olycksscenarier
Antagonistiska hot
Brand på utrymningskritiska och personintensiva anläggningar
Fartygsolycka
Farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4§
Flyghaveri
Järnvägsolycka
Omfattande oljeutsläpp
Omfattande väderrelaterade händelser
Trafikolyckor med farligt gods
Trafikolyckor mellan tunga fordon
Terrordåd

3.4 Civilt försvar
Under år 2017 lämnade regeringen uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) att främja och utveckla en sammanhängande planering av totalförsvaret4.
För kommunerna innebär det att, för givna scenarion, återta förmågan till civilt försvar samt
ge stöd till Försvarsmakten5. Dessa planeringsunderlag har Totalförsvarets forskningsinstitut
beskrivit i typfall 4 och 56.
3.5 Framtidsstudie
Samhället är i ständig förändring och blir samtidigt alltmer komplext. RMB påverkas också
av samhällsförändringarna vilket bidrar till nya utmaningar för verksamheten.
•

Klimat och miljöutmaningar
Klimatförändringar som medför allvarliga stormar, översvämningar och långvarig torka
kan bli en stor utmaning samtidigt som omställningen bort från fossila bränslen också
påverkar förutsättningarna för räddningstjänstens arbete7.

4

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Öppen sammanfattning av Försvarsmaktens och MSB:s redovisning
av regeringsbeslut 11 maj 2017. https://www.msb.se/contentassets/f1298afdc0b1489eb4262d8ccbb63c86/oppensammanfattning-av-redovisning-av-regeringsuppdrag-11-maj-2017-190216.pdf (Hämtad 2019-05-31).
5
Ibid.
6
Försvarsberedningen (FOI). Värnkraft - Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret
2021–2025 (Ds 2019:8). Stockholm, 2019.

Florén, P. Krafft, G. Pernemalm, P. (2016) Framtidsstudie år 2030. (MSB1062 – december 2016). Karlstad:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016.
7

____________________________________________________________________________________________________
8

Handlingsprogram
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän

____________________________________________________________________________________________________

•

Kommunikation med samhället
Organisationens möjlighet att kommunicera och skapa förtroende gentemot allmänheten
då det finns olika etniska, kulturella och språkliga barriärer utgör också en framtida
utmaning för räddningstjänsten 8.

•

Teknikutvecklingen
Tekniken förändrar förutsättningarna i samhället vilket också påverkar komplexiteten för
räddningstjänsten. Väsentligt är omvärldsbevakning och att följa utvecklingen samt att ha
förmåga att ta till sig nya koncept9.

•

Urbanisering och demografiska utmaningar
Omflyttningen av människor i kombination av ökad befolkningsmängd kan, speciellt för
gles- och landsbygdsområdena, innebära förändringar och utmaningar att rekrytera
personal till räddningstjänsten då andelen unga människor i förhållande till äldre
minskar10.

3.6 Sammanfattning och prioritering
Det finns många orsaker till att olyckor inträffar och flertalet av dem kan förebyggas. Då
resurser är begränsade är det nödvändigt att RMB, i ett kostnads- och nyttoperspektiv, gör
prioriteringar i syfte att vara resurseffektiva. Vid analys av RMB:s händelser syns en tydlig
faktor – mänsklig aktivitet. Positiva befolkningsprognoser och i kombination med en ändrad
åldersfördelning kommer att medföra ett ökat antal räddningsinsatser. Dessutom visar
tillgänglig statistik att individer med begränsade möjligheter att varsebli, eller själva sätta sig i
säkerhet vid brand är överrepresenterade i olycksstatistiken. De individer med begränsad egen
förmåga benämns vidare i dokumentet som riskgrupper.
Omfattande räddningsinsatser samt olyckor i farlig verksamhet är inte dimensionerande för
räddningsstyrkornas grundförmåga. Dessa händelser måste hanteras i samverkan och det
förebyggande arbetet för dessa händelser är ett arbete som ständigt pågår.
Samhällsutvecklingen i form av ändringar i befolkning, klimat och teknik kommer påverka
RMB:s förmåga till räddningsinsats och för att följa samhällets utveckling kommer en ökad
omvärldsbevakning att krävas. Rådande förutsättningar och resurser gör att RMB under
kommande mandatperiod prioriterar de typolyckor som riskbilden redogör för samt förmågan
till civilt försvar – så kallad räddningstjänst under höjd beredskap. För att generalisera
olyckorna orsakat av brand kommer brand ej i byggnad samt brand i byggnad kategoriseras
”bränder” liksom att ”nödställd person” kommer vidare att omfatta drunkning,
självdestruktiv handling, fallolyckor och svår belägenhet.

Florén, P. Krafft, G. Pernemalm, P. (2016) Framtidsstudie år 2030. (MSB1062 – december 2016). Karlstad:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016.
9
Ibid.
10
L.Håkansson; I. Luther Wallin. Räddningstjänstpersonal i beredskap, en studie om rekryteringssituationen i
Sverige. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1250738/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 2019-05-31).
8
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4 Verksamhetsmål
RMB arbetar både förebyggande och operativt för att höja säkerheten i medlemskommunerna.
Genom värdeorden Trygghet – Säkerhet – Omtanke strävar förbundet efter att erbjuda bästa
möjliga service till samhället och den enskilde. Säkerhetsmålen redogörs för nedan och
prestationsmålen redovisas i aktivitetsplanerna.
Säkerhetsmål 1
Den enskildes förmåga och förståelse att ta ansvar för sitt eget skydd stärks.
Kunskap och förmåga är centrala begrepp för den enskilde för att reducera antalet och konsekvenser
av olyckor. Räddningstjänsten ska arbeta aktivt för att underlätta för den enskilde att ta ansvar för sitt
skydd. Nya arbetssätt och metoder ska prövas för att nå ut till den enskilde.
Säkerhetsmål 2
Särskilda behov av brandskydd för riskgrupper ska optimeras.
Personer i riskgrupper har större utfall av skador. För att förstärka dessa gruppers skydd behöver de
förebyggande åtgärderna anpassas till riskgruppens förutsättningar. Samarbetet mellan
räddningstjänsten och kommunerna ska bidra till att uppnå optimerat brandskydd.
Säkerhetsmål 3
Samhällsansvaret för riskhantering och brandskydd säkerställs.
Nybyggnation av bostäder och verksamheter är omfattande i kommunerna. Detta leder till en
förändrad riskbild. Räddningstjänsten ska fortsätta att aktivt verka för att samhället byggs med god
brandsäkerhet och med riskhänsyn.
Säkerhetsmål 4
Räddningstjänstens kompetens, bemanning och förmåga är anpassad efter
riskbilden.
Räddningstjänsten ska klara att hantera förändringar i riskbilden och anpassas i takt med den snabba
omvärldsutvecklingen, både förebyggande och operativt. För att klara detta ska kompetens,
övningsverksamhet, teknikutveckling och utrustning ligga väl i linje med utvecklingen.
Säkerhetsmål 5
Räddningstjänstens förmåga och kompetens att verka vid höjd beredskap och krig.

Riskbilden påvisar ett fortsatt behov av utveckling och anpassning inom ansvaret för civilt försvar.
Förmågan och resiliensen ska fortsatt stärkas inom området.
Kvalitativt mål
Räddningstjänstens understödjande, ekonomiska, kvalitetsbevakande och
uppföljande arbete håller hög nivå.
Genom stabsfunktionerna ska samordning ske för att säkerställa de krav som föreskriftsmässigt och
avtalsenligt åvilar kommunalförbundet. Uppföljning, expertstöd till ledningen, balanskrav,
arbetsmiljöperspektiv, planer, kontrollmoment och administrativ anpassning ska tydliggöras.
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5 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet
Det förebyggande handlingsprogrammet beskriver den enskildes och kommunens ansvar
respektive skyldigheter enligt LSO. Programmet beskriver även kommunens förmåga till
myndighetsutövning och stöd till den enskilde.
5.1 Den enskildes ansvar och förmåga
Enskilda medborgare har skyldighet att varna och tillkalla hjälp vid en olycka. Ägare och
nyttjanderättshavare till byggnader ska i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av
brand och livräddning vid brand eller annan olycka. I vissa fall ska en skriftlig redogörelse
över brandskyddet upprättas och lämnas till RMB. För anläggningar som klassas som farlig
verksamhet och Sevesoanläggning ställs dessutom krav på att i skälig omfattning hålla eller
bekosta beredskap och utrustning för att hindra och begränsa skador till följd av
verksamheten.
5.2 Räddningstjänstens ansvar och förmåga
Räddningstjänsten ansvarar för att fullfölja de skyldigheter som åvilar medlemskommunerna
enligt LSO, lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt
Sevesolagstiftningen. Funktionsansvar för RMB:s olycksförebyggande arbete hanteras av
förebyggandeavdelningen som förfogar över specialistkompetens i form av brandingenjörer
samt brandinspektörer.
5.3 Tillsyn
RMB är tillsynsmyndighet enligt LSO samt LBE. Tillsynens syfte är att kontrollera att
fastighetsägare, nyttjare av verksamheter och tillståndshavare uppfyller de krav som
lagstiftningen ställer. Tillsyn genomförs och prioriteras mot de verksamheter där risken för
personskador i händelse av brand bedöms vara störst. Planering av tillsynsverksamheten
fastställs årligen i RMB:s tillsynsplan.
5.4 Information och rådgivning
För att underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter gentemot LSO och LBE ger
RMB rådgivning och information. Detta utgörs dels av telefonrådgivning samt information på
RMB:s hemsida, sociala medier, mässor och andra evenemang.
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5.4.1 Extern utbildning
Som ett led i uppdraget att informera och ge rådgivning till enskilda erbjuder
räddningstjänsten även utbildning till medlemskommunerna, privata företag och
privatpersoner. Utbildningarna genomförs med tyngdpunkt på förebyggande brandsäkerhet.
5.5 Brandskyddskontroll och rengöring
Brandskyddskontroll och rengöring (sotning) i RMB:s medlemskommuner utförs av
Skorstensfejarmästare i entreprenadform. RMB är ansvarig för att brandskyddskontroll och
rengöring av fasta förbränningsanläggningar blir utfört. Förebyggandeavdelningen ansvarar
för kontakt med sotningsentreprenörerna och uppföljning/kontroll av deras uppdrag och
verksamhet, samt beviljar tillstånd för enskilda att utföra rengöring på egen anläggning.
Frister för rengöring har beslutats genom lokal föreskrift av respektive kommuns fullmäktige.
5.6 Tillstånd brandfarliga och explosiva varor
RMB är tillståndsmyndighet enligt LBE och handlägger och beslutar i tillståndsärenden enligt
denna lag.
5.7 Funktioner och kompetenskrav
Personal som utför tillsyn och hanterar tillstånd enligt LSO och LBE samt utför
brandskyddskontroll enligt LSO ska inneha delegation som tillsynsförrättare, handläggare
eller brandskyddskontrollant. Beslut om delegation tas av Förbunds-/räddningschef.
För att tjänstgöra som handläggare av myndighetsärenden inom förebyggandeavdelningen ska
befattningshavare genomfört lägst MSB:s utbildning Tillsyn A eller annan likvärdig
utbildning i det gamla utbildningssystemet. Inom förebyggandeavdelningen ska det finnas
tillgång till brandingenjörskompetens.
För att tjänstgöra som brandskyddskontrollant ska befattningshavaren genomfört lägst MSB:s
skorstensfejarteknikerutbildning eller annan likvärdig utbildning i det gamla
utbildningssystemet.
5.8 Olycksförebyggande samverkan
RMB och förebyggandeavdelningen deltar i ett flertal samverkansformer och deltar i olika
grupperingar för säkra och trygga kommuner. RMB ingår i ett länsövergripande
samverkansforum där förebyggandesamverkan sker mellan länets
räddningstjänstorganisationer.
5.9 Brandvattenförsörjning
Grundförutsättningen för att en räddningsinsats vid brand ska kunna genomföras effektivt är
att det finns tillgång till brandvatten. Ansvaret för att säkerställa att det finns tillgång till
vatten för brandvatten i RMB:s geografiska ansvarsområde åligger medlemskommunerna.
Medlemskommunerna ska tillhandahålla vatten för effektiv brandsläckning med RMB:s
utrustning samt, där förutsättningar finns, vatten för sprinkleranläggningar. Grundnivån för
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brandvattensystem ska utgöras av vad som anges i Svenskt Vattens anvisningar11.
Kommunerna ansvarar även för att brandvattennät och vattentag levererar de flöden som
krävs. RMB ska meddela den aktuella kommunens aktör för vattentjänster vid större
vattenuttag.
RMB ska underrättas i god tid när vattenledning till brandpost ska stängas av och när den
öppnas igen, när en gammal brandpost tas bort eller ny anordnas. Respektive
medlemskommun ansvarar för att RMB får tillgång till aktuellt kartmaterial och annan
nödvändig geodata avseende brandposternas och vattentagens placering. Även underhåll av
brandposter avseende funktion, placering och synlighet ansvarar medlemskommunerna för.
5.10 Eldningsförbud
Med stöd av LSO kan eldningsförbud utfärdas i syfte att förebygga risken för brand i skog
och mark. RMB initierar och rekommenderar eldningsförbud till medlemskommunerna.
Beslut om eldningsförbud fastställs av respektive kommun.
5.11 Hamnar och deras gränser i vattnet
En kommun ska i förekommande fall lämna uppgifter om hamnar och deras gränser i vatten.
RMB ansvarar för räddningstjänst inom förbundets vattengränser, se Bilaga 1. Utanför dessa
områden är det statlig räddningstjänst. Sjöfartsverket ansvarar för sjöräddningstjänst och
Kustbevakningen ansvarar för miljöräddningstjänst.

11

VAV P76 samt P83 eller i förekommande fall nya versioner av anvisningarna.
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6 Handlingsprogram för räddningstjänst
Med räddningstjänst avses i LSO de räddningsinsatser som kommunen eller staten ska
ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador
på människor, egendom eller miljön. Kommunen ansvarar för räddningstjänst förutom i de
fall som definieras som statlig räddningstjänst.
För att det ska vara motiverat att samhället ska ansvara för en räddningsinsats ska
nedanstående kriterier vara uppfyllda:
•
•
•
•

behovet av ett snabbt ingripande
det hotade intressets vikt
kostnaderna för insatsen
omständigheterna i övrigt

6.1 Från riskbild till förmåga
Riskbilden inom RMB:s geografiska ansvarsområde visar på ett antal olika händelser som kan
leda till räddningsinsats. Det innebär att åtgärderna måste anpassas efter omständigheterna för
att möta hjälpbehovet.
Den arsenal av förmågor och aktiviteter som krävs för att kunna hantera en olyckshändelse
låter sig inte göras för varje enskild händelse vilket leder till en mer generell
förmågebeskrivning. Denna förmågebeskrivning baseras på de typolyckor som riskbilden
påvisar.
•
•
•
•

Trafikolyckor
Bränder
Farliga ämnen
Nödställd person

En räddningsinsats är en kontext av flertalet moment i prioriterad ordning. Förmågorna ska
därmed betraktas som en helhet av åtgärder där samtliga delar tillämpas utifrån behovet av
nödvändiga aktiviteter.
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6.2 Förmåga till räddningsinsats
RMB:s operativa organisation består av en heltidsstyrka och en RiB12-styrka i Uddevalla
tätort samt två RiB-stationer placerade i tätorterna Lysekil och Munkedal. Ytterligare RiBstationer finns i samhällena Brastad, Skaftö, Hedekas och Ljungskile. Dokumentets
beskrivning av resurser, bemanning och förmåga redovisar ett nuläge. Figuren nedan visar
insatstid vid normala förhållanden vilket avser tiden från att larmet inkommer till dess
räddningstjänsten är framme på plats. Avvikelser från normalberedskapen beslutas
räddningschef eller under jourtid av räddningschef i beredskap (RCB).

Karta över förbundets räddningsstyrkor, bemanning, anspänningstider samt insatstider.

12

Räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB, är den aktuella benämningen av deltidsanställda brandmän.
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Inom hela förbundet finns en basförmåga, för skadebegränsande åtgärder för typolyckorna, se
tabell nedan. Basförmågan innebär att skadebegränsande åtgärder ska kunna påbörjas inom
godtagbar tid. Tillsammans bygger en eller flera enheter upp lokalt skadebegränsande
förmåga, men samma enheter är även en del i det egna och andra områdens skadeavhjälpande
förmåga. Typolyckor av rutinkaraktär hanteras normalt av den lokala basförmågan, medan
omfattande olyckor kräver förstärkning.
Typolyckor

Basförmåga

Bränder

Livräddning via stege vid brand i byggnad upp till 11m
Utvändig släckning vid brand i byggnad
Släckning av brand i terräng
Livräddning vid farligt ämne i branddräkt

Farliga ämnen
Nödställd person
Samtliga

Livräddning av personer i vatten
Akut omhändertagande av suicidal person
Akut medicinskt omhändertagande av skadad person

Utöver basförmågan har räddningsstyrkorna särskild förmåga att utföra vissa arbetsmoment
för typolyckorna och dessa redovisas nedan.

Ljungskile
RiB

Lysekil
RiB

Skaftö
RiB

Brastad
RiB

Munkedal
RiB

Hedekas
RiB

Losstagning personbil
Losstagning tunga fordon

Uddevalla
RiB

Förmåga för respektive
räddningsstyrka

Uddevalla
heltid

Trafikolycka

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Nej

Ja
Nej

Ja
Ja

Ja
Ja

Nej
Nej

13

Ljungskile
RiB

Lysekil
RiB

Skaftö
RiB

Brastad
RiB

Munkedal
RiB

Hedekas
RiB

Invändig livräddning samt
släckning
Utvändig livräddning samt
släckning med höjdfordon

Uddevalla
RiB

Förmåga för respektive
räddningsstyrka

Uddevalla
heltid

Bränder

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej13

Nej

Samtidigt larm till Uddevalla heltid för höjdfordon.
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Ljungskile
RiB

Lysekil
RiB

Skaftö
RiB

Brastad
RiB

Munkedal
RiB

Hedekas
RiB

Livräddning i larmställ och
andningsskydd
Hantering av utsläpp i kemdräkt
Sanering av egen personal

Uddevalla
RiB

Förmåga för respektive
räddningsstyrka

Uddevalla
heltid

Farliga ämnen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Nej
Ja

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

Ljungskile
RiB

Lysekil
RiB

Skaftö
RiB

Brastad
RiB

Munkedal
RiB

Hedekas
RiB

Livräddande insats med
rappellering
Livräddning svårt belägen person
Vattendykare14

Uddevalla
RiB

Förmåga för respektive
räddningsstyrka

Uddevalla
heltid

Nödställd person

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja
Nej

Ja
Nej

Ja
Nej

Ja
Nej

Ja
Nej

Ja
Nej

Ja
Nej

Ja
Nej

6.3 Operativ förmåga
För att ha förmåga att hantera komplexa och/eller flera pågående räddningsinsatser samtidigt
och för att vara uthålliga över tid har ett gemensamt operativt ledningssystem tillsammans
med Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) driftsatts. Nedan beskrivs de olika
funktionerna. För ökad detaljeringsgrad av de olika operativa ledningsfunktionerna hänvisas
till ledningsinstruktionen ”Gemensam operativ systemledning”.

14

•

Räddningschef: Har övergripande verksamhetsansvar och delegerar operativa
befogenheter till övriga befäl.

•

RCB: Ska kunna vara räddningsledare på omfattande insatser och svara för
insatsledning som inbegriper samverkan med andra myndigheter och organisationer.
RCB ansvarar alltid för normativt och strategiskt beslutsfattande
(organisationsledning). RCB är anträffbar via kommunikationsmedel inom 90
sekunder samt ska vid behov skyndsamt med disponerat fordon infinna sig på
olycksplats.

•

Inre befäl, IB/ Inre befäl i beredskap, IBiB: Ansvar enligt delegation för
systemledning när RCB inte är aktiverad. Medlyssnar inkommande 112-samtal som
berör NÄRF eller RMB. Bedömer resursbehovet och leder räddningsstyrkor. Är
stödfunktion för räddningsledaren och kan vid behov initiera stab.

Samverkansavtal med räddningstjänsten i Sotenäs avseende vattendykning.
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•

Insatsledare, IL: Ska vara räddningsledare på medelstora och omfattande insatser
och därvid leda flera insatta styrkor samt svara för insatsledning som inbegriper
samverkan. Insatsledare ska även kunna vara skadeplatschef vid omfattande insatser.
IL ska kvittera larm inom 90 sekunder samt skyndsamt bege sig till skadeplats inom
geografisk zon.

•

Styrkeledare, SL: Räddningsledare på insatser med egen styrka och sektorchef på
insatser därutöver.

6.3.1 Kompetenskrav på de operativa befattningarna
Tabellen nedan redogör kompetenskraven för RMB:s operativa befattningar.
Befattning

Kompetenskrav

Räddningschef
Ställföreträdande
räddningschef
RCB

Brandingenjör, hel utbildning eller Räddningsledning
B eller brandmästarexamen och tillsyn/förebyggande
B och Förvaltningsutbildning.

IB
IBiB
IL
SL

SL-RiB
Brandman, Bm

Bm-RiB

Räddningsledare B samt tillsyn/förebyggande A, samt
annan av Förbunds-/räddningschefen angiven
utbildning.
Räddningsledare B och Tillsyn A alternativt
brandingenjör med påbyggnadsutbildning i
räddningstjänst.
Räddningsledare B eller motsvarande samt
tillsyn/förebyggande A
Ska genomgått Räddningsledare B eller motsvarande,
för att vikariera krävs lägst Räddningsledare A med
lokal specialutbildning.
Räddningsledare A.
Ska ha genomfört utbildningen Skydd mot olyckor,
räddningsinsats, grundutbildning för
räddningstjänstpersonal i beredskap (GRIB) eller
motsvarande.
RiB ska genomfört kurs räddningsinsats, GRIB eller
motsvarande utbildning.
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6.4 Samverkan
Framtidens räddningsinsatser kommer att ställa högre krav på organisationen och i syfte att
kunna genomföra långsiktiga effektiviseringar och optimeringar kommer en ökad samverkan
mellan kommuner och organisationer vara en förutsättning. RMB har slutit ett antal avtal med
andra aktörer som rör räddningstjänstens verksamhetsområde. Avtal eller överenskommelser
med övriga samverkanspartners redovisas i Bilaga 2.
6.5 Samband och kommunikation
Intern, externt och till den enskilda medborgaren krävs kommunikationsvägar vilka redogörs
nedan.
6.5.1 Larm till räddningstjänsten
Den nödställde ska vid en olycka larma RMB via telefonnummer 112. Samtalet mottages av
SOS Alarm AB vilka sköter utalarmering av räddningsstyrka utifrån fastställda larmplaner. I
samband med att SOS Alarm AB larmar ut räddningsstyrka kopplas ärendet till
ledningscentralens inre befäl vilken övertar den fortsatta hanteringen och ledningen av
insatsen.
För att säkerställa allmänhetens möjlighet att alarmera RMB i samband med olyckor vid
avbrott i 112-funktionen kan alarmering ske via larmtryckknapp vid brandstationernas entréer.
Vid omfattande teleavbrott finns fastställda rutiner som föreskriver hur allmänheten ska kunna
larma RMB. Allmänheten underrättas om alternativ larmväg på lämpligt sätt.
6.5.2 VMA-signal
Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten vid till exempel
gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka. Varnings- och informationssystemet
kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm. SOS-Alarm kan utlösa VMA på
anmodan av räddningsledare.
Allmänheten kan uppmärksammas om VMA genom varningssignal och/eller
varningsmeddelande. System för varningssignal finns i orterna Uddevalla, Lysekil och
Munkedal. Varningsmeddelande kan ske genom talmeddelande till fast telefoni inom drabbat
område. Den tredje möjligheten är att skicka SMS till mobiler inom ett geografiskt område.
Medlemskommunerna ansvarar för drift och underhåll av utomhusvarningssystemet enligt
Kommunöverenskommelsen. RMB:s larmtekniker hanterar enligt överenskommelser
praktiska åtgärder och service.
6.5.3 Intern- och extern kommunikation
I vårt behov av samverkan ingår myndigheter och andra aktörer som verkar på alla
samhällsnivåer - lokal, regionalt och nationellt. För att möjliggöra säker kommunikation
mellan räddningstjänstenheter, med ledningscentralen och i samverkan med andra
organisationer nyttjas systemet RAKEL (radiokommunikation för effektiv ledning) och WIS
(Webbaserat IT-system).
Alternativa analoga system för nödsamband är implementerade.
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6.6 Uppföljning och utvärdering efter räddningsinsats
RMB arbetar aktivt med att dokumentera och analysera olyckor och räddningsinsatser. Detta
är en viktig del i den egna utvärderingen och är en naturlig del i egen utvecklingsprocess.
6.6.1 Olycksundersökning
Enligt LSO 3 kap. 10 § ska en olycka som föranlett en räddningsinsats utredas i skälig
omfattning. Resultatet av utredningen är till för att kvalitetssäkra RMB:s verksamhet och är
intern grund till riskidentifiering. Beroende av händelsens omfattning och utfall görs en
bedömning om utredningsnivå.
6.6.2 Olycksutredning
RMB har enligt LSO en skyldighet till att biträda vid utredning som polismyndighet eller
annan myndighet gör med anledning av en olycka som inträffat i RMB:s geografiska
ansvarsområde. Inom RMB finns personal som är särskilda brandutredare.
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7 Räddningstjänst under höjd beredskap
RMB:s organisation för räddningstjänst under höjd beredskap bygger på anpassning och
förstärkning av den fredstida organisationen. Under höjd beredskap kommer fullständigt
fokus vara inriktat på skadeavhjälpande verksamhet.
7.1 Tillkommande uppgifter
Som tillkommande arbetsuppgifter enligt LSO ska kommunens organisation för
räddningstjänst under höjd beredskap ansvara för:
1. Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden.
2. Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska
stridsmedel.
3. Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet enligt de
tillkommande uppgifterna ska kunna fullgöras.
4. Personal inom räddningstjänstförbundet ska under höjd beredskap delta i åtgärder för
första hjälpen åt och transport av skadade samt för befolkningsskydd.
7.2 Riktlinjer
En riktlinje med närmare anvisningar för RMB:s organisation och arbete under höjd
beredskap har utarbetats. Denna plan för övergång till krigsorganisation är säkerhetsklassad
och hålls skyddad inom förbundet fram till dess att den måste verkställas.
7.3 Organisation och förmåga under höjd beredskap
För att säkerställa en höjd insatsförmåga för höjd beredskap och krig är personalen
krigsplacerad vid RMB. Vidare kan på beslut av räddningschefen övergång till
krigsorganisation enligt plan med tvåskiftstjänstgöring ske varvid insatsstyrkornas numerär
dubbleras.
7.4 Ledning
Under höjd beredskap får Länsstyrelsen föreskriva om undantag från de behörighetskrav som
enligt LSO 3 kap 9 § ställs om kompetens för räddningsledare. Räddningschefen ansöker i
förekommande fall om dispensen för att förordna i organisationen.
Ledning under höjd beredskap sker från förberedda ledningsplatser. Närmare beskrivning
följer av RMB:s instruktion för krigsorganisation. Räddningschefen leder den operativa
verksamheten. Vidare har länsstyrelsen rätt att besluta om användning av personal inom en
kommuns organisation för räddningstjänst för uppgifter som inte berör den egna kommunen
(RMB) för omfördelning mellan kommunerna i länet.
7.5 Lämna och ta emot stöd
RMB ska ha förmåga att på order från Länsstyrelsen avdela personal och materiel till annan
skadeplats, utanför eget geografiskt ansvarsområde. Grundberedskap ska dock upprätthållas
över ytan i RMB.
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Bilaga 1 – Kommunalt vatten
Gränsdragning avseende kommunalt respektive statligt ansvar till sjöss. Grönrutigt mönster
avser kommunalt ansvar.
Fiskebäckskil, Lysekil

Småbåtshamnen Grundsund, Lysekil
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Lysekil

Småbåtshamnen Basteviksholmarna, Lysekil
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Småbåtshamnen Rixö, Lysekil

Småbåtshamnen Torreby, Munkedal
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Småbåtshamnen Gårvik (Tungenäset), Munkedal

Småbåtshamnen Korsvik (Carlanders båtvarv), Munkedal
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Småbåtshamnen Saltkällan, Munkedal

Uddevalla hamn och Gustavsberg
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Gästhamnen Ljungskile, Uddevalla

Gästhamnen Källviken (Skaftöbron), Uddevalla
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Gästhamnen Dragmark (Ängöfärjan), Uddevalla
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Bilaga 2 – Samverkansavtal
Nedan presenteras avtal eller överenskommelser med samverkansparter.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Avtal med Socialtjänsten Uddevalla kommun, Lysekils kommun (avdelning vård och
omsorg) samt Munkedals kommun (omsorgsförvaltningen) avseende lyfthjälp
Avtal med Ambulansverksamheten, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen
avseende bärhjälp vid ambulanstransporter med tunga patienter
Avtal med NU-sjukvården avseende sjuktransporter i terräng
Avtal med Västra Götalandsregionen avseende åtgärder i väntan på ambulans (IVPA)
Avtal mellan Orust kommuns räddningstjänst och RMB avseende räddningshjälp med
högfordon, hävare eller stegbil vid större olyckor
Räddningstjänstsamverkan inom Västra Götalandsregionen (RäddSamVG) i syfte att
utveckla samverkan mellan räddningstjänsterna inom regionen
Samverkansavtal med Preem AB Lysekil
Avtal med Orust kommuns räddningstjänst avseende räddningsinsats för Kalvön och
Hjältön i Uddevalla kommun.
Avtal avseende ömsesidig samverkan vid räddningstjänst på E6 med Stenungsunds
räddningstjänst
Överenskommelse med samtliga räddningstjänster i Västra Götalands län om
samverkan vid räddningsinsats
Avtal med NÄRF om ömsesidig räddningssamverkan på riksväg 44
Avtal mellan räddningstjänsterna i Sotenäs, Tanum, Strömstad och RMB vid begäran
av räddningshjälp enligt LSO 3 kap. 7§.
Avtal mellan räddningstjänsterna i Sotenäs, Tanum, Strömstad och RMB avseende
insats vid kemikalieolycka
Avtal med Försäkringsbranschens Restvärdesräddning i Sverige AB, RVR, avseende
restvärdesräddning, sanering, evakuering av tåg samt utbildning för arbetsjordning och
arbete på väg- och spårområde
Avtal med medlemskommunerna avseende tjänsteman i beredskap, TiB
Avtal med SOS Alarm AB avseende manöver av utomhusvarning i RMB
Samverkansavtal med räddningstjänsten i Sotenäs avseende vattendykning
Avtal med Entropi AB om sanering
Samverkansavtal med Sjöfartsverket, Transport och farledsservice Lysekil, avseende
transport av räddningsstyrka med lotsbåt
Avtal med SOS Alarm AB avseende alarmeringstjänster i RMB
Avtal gemensam systemledning med NÄRF.
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-10-20

LKS 2019-000348

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Samordning och styrning av gemensam nämnd samt
avtalssamverkan, revidering
Sammanfattning
Ett förslag har tagits fram för en revidering av styrdokumentet "Samordning och
styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan". SML-styrgrupp och
samverkansråd har ställt sig bakom dokumentet 2019-09-27.
Syftet med revideringen är att tydliggöra hur samordning och styrning ska ske av
gemensam nämnd, Miljönämnden i mellersta Bohuslän, samt inom
avtalssamverkan för IT- och lön.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta det reviderade styrdokumentet "Samordning
och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan", daterat 2019-09-27.
Ärendet
Sedan 2017 finns antaget dokument avseende samordning och styrning av
gemensamma nämnder. Från och med 2019-01-01 upphörde två av de
gemensamma nämnderna IT och Lön och samarbetet övergick till att istället ske via
avtalssamverken. I samband med denna övergång påbörjades en översyn av
styrdokumentet.
Dokumentet syftar till samordning avseende budgetprocess, budgetuppföljning
(delårs-/årsbokslut), internkontroll och styrning för verksamheter som
kommunerna har gemensamt genom antingen nämnd eller avtalssamverkan.
Förvaltningens synpunkter
Mot bakgrund av att IT- och lönenämnderna avvecklats och ersatts av
avtalssamverkan finns ett behov av att revidera det dokument där styrningen och
ledningen regleras. Ett förslag till reviderat dokument är framtaget.
Återkoppling av årliga processer samt av viktiga beslut som är fattade görs i det så
kallade samverkansrådet som består av kommunstyrelsens ordförande och
oppositionsråd samt kommundirektörerna från respektive kommun.
Styrning och ledning utgår ifrån beslut i styrgrupp. Varje beslut föregås av en
beredning av ett eller flera beredningsorgan. Styrgruppen består kommuncheferna
där de administrativa cheferna och IT-chefen är adjungerade.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef
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1. Bakgrund
Sedan 2017 finns antaget dokument avseende samordning och styrning av gemensamma nämnder. Från och med
2019-01-01 upphörde två av de gemensamma nämnderna IT och Lön. Istället upptogs samarbetet genom
avtalssamverken. I samband med denna övergång genomförs en översyn av styrdokumentet.
Dokumentet syftar till samordningen avseende budgetprocess, budgetuppföljning (delårs-/årsbokslut),
internkontroll och styrning detta för verksamheter som kommunerna har gemensamt genom antingen nämnd
eller avtalssamverkan.

2. Beskrivning av verksamheten
Organisation

Värd

IT
Miljö-nämnd
Löne

Lysekil
Sotenäs
Munkedal

Samverkanspart
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs

Samverkanspart
Munkedal
Munkedal
Munkedal

Samverkanspart
Lysekil
Lysekil
Lysekil

3. Samverkansområden
Samverkan används för att uppnå kostnadsfördelar i form av stordrift och standardisering av
kommungemensamma tillämpningar (synergieffekter).
Sotenäs (S), Munkedal (M) och Lysekil (L) bedriver samverkan genom gemensamma nämnder samt
avtalssamverkan inom områdena:
 IT (värdkommun Lysekil)
 Miljö (värdkommun Sotenäs)
 Lön (värdkommun Munkedal)
IT vilken har till uppgift att tillhandahålla IT-drift, support, förvaltning samt utveckling av Sotenäs, Munkedals
och Lysekils IT-miljö. Denna nämnd startade 2013 med Munkedal och Lysekil. 2014 ingick även Sotenäs i
denna nämnd. Från och med 2019 övergick verksamheten till avtalssamverkan.
Miljönämnden ansvarar för livsmedels- miljö- och hälsoskyddsfrågor inom de tre samverkande kommunerna
Nämnden svarar för myndighetsutövning inom ramen för gällande lagstiftning inom dessa områden. Från och
med 2019 utgick samordning kring det miljöstrategiska arbetet. Nämnden startade 2014.
Lön har till uppdrag att fullgöra och ansvara för de samverkande kommunernas uppgifter vad avser:
Löneadministration, Support och utbildning i lönesystemets olika delar, Support i tillämpning av lagar, avtal och
regler, Utdata och statistik (basutbud), Systemförvaltning samt Pensions- och försäkringsadministration.
Nämnden startade 2014. Från och med 2019 övergick verksamheten till avtalssamverkan.
Verksamheterna regleras av samverkansavtal samt reglemente.

4. Styrning och ledning
Styrning och ledning utgår ifrån beslut i Styrgrupp. Varje beslut föregås av en beredning av ett eller flera
beredningsorgan.
Återkoppling av årliga processer samt av viktiga beslut som är fattade görs i Samverkansråd.
För att skapa en tydlighet och fördjupad samverkan fastslås att för varje verksamhetsår fastställa möten för
ägarsamråd samt styrgruppen. Detta också för att underlätta för cheferna inom samverkansområdena om vilka
krav och förväntningar som finns från de samverkande kommunerna.
Administrativa cheferna ombesörjer att årliga möten bokas in.

4.1 Samverkansråd
Samverkanråden representeras av Kommunstyrelsens kommunalråd och oppositionsråd samt kommuncheferna
från respektive kommun.
Samverkansrådens möten syftar till att skapa tydlig inriktning för tex budget. Vid dessa träffar representeras
gemensamma verksamheternas chefer samt för Miljönämnden nämndens ordförande. Träffarna sker minst två
gånger per år.
Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd kommuns ansvar. Mötesanteckningar skrivs och mailas ut
efter mötet.
Månad
Mars
Oktober

Processer
Årsbokslut/uppstart budgetprocess
Delårsbokslut/avstämning kommande år

4.2 Styrgrupp
En viktig del i styrning och ledning är den strategiska styrgruppen. I styrgrupp ingår kommuncheferna och de
administrativa cheferna. De administrativa cheferna är sammankallande och ansvariga för mötet var sin gång.
Uppdraget är att regelbundet minst tre gånger/år träffa cheferna för samverkan. Dessa träffar kommer att ha olika
fokus beroende på vilka delprocesser som är aktuella.
Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd kommuns ansvar. Mötesanteckningar skrivs och mailas ut
efter mötet.
Månad
Februari
Mars
September/oktober

Processer
Årsbokslut/uppstart budgetprocess
Årsbokslut/uppstart budgetprocess
(samverkansråd)
Delårsbokslut/avstämning kommande år
(samverkansråd)

4.2.1 Ex på beslutspunkter
 Budget
 Upphandling
 Försäkringsfrågor
 Leasingperioder för digitala verktyg
 Investeringar
 Förlängning av väsentliga avtal
 Övriga strategiska frågor

4.3 Övriga samråd
Samråden ska bereda ärenden till styrgruppen inom sina respektive områden.
I övrigt kan respektive kommun kalla samverkansparterna för träffar exempelvis boksluts- respektive
budgetdialog eller vid föredragning i KS/KF exempelvis vid förändring av taxor. Samverkansparternas chefer
kan också bli kallade till kommunchefernas ledningsgrupp vid behov.
Sammankallande i beredningar är, enligt nedan:

4.3.1 Ekonomisk beredning/budgetberedning
Ekonomicheferna träffas regelbundet. Vid behov bokas möte in med chefer för gemensamma verksamheter.
Ekonomichefen i Lysekil sammankallar.
Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd chefs ansvar. Mötesanteckningar skrivs och mailas ut efter
mötet.

4.3.2 Beredning av IT-frågor
För den mer operativa styrningen och samordningen för IT-verksamheten står de administrativa cheferna.
Administrativa SML-chefer sammankallar var sin gång.
Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd chefs ansvar. Mötesanteckningar skrivs och mailas ut efter
mötet.

4.3.3 Beredning av miljöfrågor
För den mer operativa styrningen och samordningen för Miljöverksamheten står samhällsbyggnadscheferna.
Miljöchefen sammankallar.
Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd chefs ansvar. Mötesanteckningar skrivs och mailas ut efter
mötet.

4.3.4 Beredning av lönefrågor
För den mer operativa styrningen och samordningen för Löneverksamheten står personalcheferna. Lönechefen
sammankallar.
Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd chefs ansvar. Mötesanteckningar skrivs och mailas ut efter
mötet.

5. Årsprocesser samt diskussionspunkter
Nedanstående beskrivs de årligt återkommande ekonomiprocesserna i samverkan och hur dessa ska
hanteras.

5.1 Årsprocesser
Budget och verksamhetsplan

Budgetprocessen ser likadan ut i samtliga tre kommuner d.v.s. ramar antas av kommunfullmäktige i juni.
Därefter verkställs budgeten och nämnderna arbetar fram detaljbudget vilken godkänns i respektive
nämnd/styrelse i december.
Däremot skiljer sig arbetet med framtagande av mål. Målprocessen för samverkan sker därför på våren i
samband med arbete med ramarna. Enligt samverkansavtalen ska de gemensamma nämnderna anta
budgethandling senast 30/4 varje år. I budgethandlingen ska ingå anpassning av ram utifrån preliminär budget
samt mål för kommande budgetår.
Ekonomicheferna träffar samverkanscheferna efter första skatteprognosen kommit i februari.
Samverkanscheferna får då med sig en preliminär ram. Med den preliminära ramen startar budgetarbetet. Innan
beslut i nämnd ska avstämning ske med styrgruppen. Konsekvensbeskrivning avseende anpassning av ram samt
förslag på mål för kommande år ska ingå i budgeten.
Beskrivning av budgetprocessen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ekonomicheferna föreslår en budgetram efter första skatteprognosen i februari.
Samverkanscheferna får i uppdrag att anpassa budgeten utifrån den preliminära ramen samt ta fram
förslag på mål till kommande budgetår.
Styrgruppsmöte februari avstämning preliminära ramar samt målsättningar
Samverkanssamråd mars med avstämning preliminära ramar samt målsättningar
Senast 30 april beslut om budget
Verkställighet av budget och framtagande av detaljbudget sker i oktober

I verksamhetsplanen ska ingå plan för de kommande två åren. Anvisning samt hålltider kommer att uppdateras
årligen.
Delårsbokslut

Till delårsbokslutet i april och augusti ska rapportering ske avseende avvikelse från budget, måluppfyllelse,
uppdrag mm. Bokslutet ska kännetecknas av analys av verksamhet och ekonomi och investeringsprojekt.
Verksamhetens mål och mått/indikatorer ska också följas upp och analyseras. I tidsplanen framgår när
handlingarna ska expedieras till kommunerna.
Årsbokslut

Till bokslutet ska verksamhetsberättelse upprättas. Bokslutet ska kännetecknas av analys av verksamhet och
ekonomi och eventuella investeringsprojekt. Tänk på i analysarbetet att förklara och analysera kostnadsnivåer,
vad innebär utfallet, åtgärder till utfallet, effektiviseringseffekter av samverkan etc. Förklara
nettokostnadsutveckling och budgettilldelning de senaste åren. I tidsplanen framgår när handlingarna ska
expedieras kommunerna.
Internkontroll

Samverkansparterna ska ha antagna planer för kommande år och godkänna uppföljningen av innevarande års
plan, senast 15 oktober.

5.2 Diskussionspunkter styrgruppsmöten
Årsbokslut/uppstart budget (februari/mars)

Frågor att diskutera:
Bokslut:
 Ekonomiskt resultat, vilka effektiviseringseffekter kan utläsas av den gemensamma verksamheten
 Väsentliga verksamhetsförändringar, sjukfrånvaro/personal och viktiga händelser
 Måluppfyllelse – hur väl har verksamheterna lyckats med de uppdrag/mål som antagits.
 Återkoppling internkontroll, uppfyllelse av föregående års plan samt beskrivning av innevarande års
arbete
 Framtid
Budget:





Anvisningar, inriktning och tidsplan, preliminära ramar
Beskrivning av ev. investeringsbehov
Finns risk för verksamhetsutökningar – ökade kostnader för kommunerna
Kommande års mål och uppdrag

Övrigt:
 Uppdrag som ex samverkansparterna genomför via Fyrbodal som påverkar kommunerna.
Budget samt delårsbokslut (september/oktober)
Frågor att diskutera:
Delårsbokslut:
 Resultat delårsbokslut
 Uppföljning av mål och uppdrag, nyckeltal, intern kontroll avstämning.
 Uppföljning av pågående investeringar
Budget:
 Genomgång av nämndens budgetförslag
 Mål och uppdrag för kommande år, avstämning så att dessa är synkroniserade med kommunernas
processer.
 Investeringsbudget eller påverkan på kommunerna
Övrigt:
 Uppdrag som ex samverkansparterna genomför via Fyrbodal som påverkar kommunerna.
 Hur ser det ut för året? Vad kan vi förvänta oss av nästa år?
 Starta upp denna diskussion i ett tidigare skede för att vara bättre förberedd inför kommande års
budgetprocess ex.
 Vilka uppdrag arbetar nämnderna med det kommande året?
 Vilka utmaningar står samverkansparterna inför – vilka kommer att påverka kommunerna?
 Kan det finnas frågor som samsyn ev. inte råder?
 Finns misstanke om kostnadsökningar
 Antagande av årshjul för nästkommande år

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-10-20

LKS 2019-000162

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Driftsbidrag Fyrstads Flygplats AB 2020
Sammanfattning
Lysekils kommun äger 1 % av Fyrstads Flygplats AB och anslår årligen tillsammans
med övriga ägarkommuner, Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla ett
verksamhetsanslag som ska täcka flygplatsens förluster. Det är ytterst få regionala
flygplatser i Sverige som kommersiellt kan stå på egna ben.
För flygplatser som finansieras av flera kommuner och regioner kan bidraget ges till
den kommun där flygplatsen är geografiskt placerad och som ansvarar för
utbetalningen till flygplats/flygplatsbolaget. I detta fall är det Trollhättans Stad och
då behöver samägaren (Lysekils kommun) göra en hänvisning till den
utbetalningsansvariga kommunens bedömning av att samtliga villkor i
kommissionens förordning är uppfyllda.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 294 000 sek till Fyrstads Flygplats AB för
täckning av förluster under år 2020.
Kommunstyrelsen beslutar att medlen överförs till Trollhättans Stad som ansvarar
för utbetalning till Fyrstads Flygplats AB och som gör bedömningen av att samtliga
villkor i kommissionens förordning är uppfyllda.
Kommunstyrelsen beslutar att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken
vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt
artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a.
Ärendet
Lysekils kommun är delägare i FFAB och enligt aktieägaravtalets bestämmelser ska
verksamhetsanslag fördelas efter respektive ägares andel av resandet. Med
utgångspunkt i de fyra senaste gjorda trafikräkningarna ska Lysekils kommuns
anslag för 202o vara 294 000 kr (7 %).
Förvaltningens synpunkter
Lysekils kommun bidrar varje år med driftsbidrag till Fyrstads Flygplats AB som en
av fyra delägare. När en kommun ger stöd till en flygplats ska EU:s statsstödsregler
beaktas. Av de kommunala besluten om stöd ska det framgå på vilken grund
kommunen fattar beslut om stöd. För flygplatser som finansieras av flera
kommuner och regioner kan bidraget ges till den kommun där flygplatsen är
geografiskt placerad och som ansvarar för utbetalningen till
flygplats/flygplatsbolaget. I detta fall är det Trollhättans Stad och då behöver
samägaren (Lysekils kommun) göra en hänvisning till den utbetalningsansvariga
kommunens bedömning av att samtliga villkor i kommissionens förordning är
uppfyllda.
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Ovan beskrivna förfarande utgår ifrån SKLS vägledning ”Driftsstöd till flygplatser allmänna gruppundantaget (GBER) – nya regler från 2018 ”

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Budget för Fyrstads Flygplats AB år 2020
Beslutet skickas till
Fyrstads Flygplats AB
Trollhättan Stad/stadsjuristen
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Till
Trollhättans Stad
Vänersborgs kommun
Uddevalla kommun
Lysekils kommun

Budget för Fyrstads Flygplats AB (FFAB) år
2020
Enligt gällande aktieägaravtal för FFAB skall bolaget årligen redovisa budget för
nästkommande kalenderår. Preliminär budget för bolaget skickades till ägarkommunerna under våren. Bolagets styrelse behandlade slutlig budget vid sitt
sammanträde 2019-08-22 och beslutade anta budget för bolagets verksamhet
under 2020.

Innevarande års verksamhet, 2019
Av delårsbokslutet per den 30 juni 2019 framgår att verksamheten så här långt
visar ett underskott om ca 330 tkr (förra året ca 200 tkr).
På flygtrafik till Stockholm kan noteras att 20 576 passagerare (24 100 under
samma period 2019) reste under inledningen av året, vilket motsvarar en
minskning om 14 %. Också totala antalet passagerare minskar, 20 764 st
(24 570 föregående år) har hittills rest till och från flygplatsen. Minskningen går i
linje med resten av landets inrikesflyg.
Linjefart till Bromma förekommer med 21 avgångar per vecka med flygplanstypen Fokker 50 som har 50 platser. 445 landningar med linjetrafik har gjorts under perioden, något färre än föregående år.
Intäkterna på Stockholmstrafiken ligger i paritet med budget.
Då Transportstyrelsen i efterhand har accepterat våra äskanden om faktisk OH
tas dessa i år med i utfallet redan under innevarande år trots att beslut om ersättning fattas efter årets utgång.
För 2019 har Västra Götalandsregionen beslutat om ett regionalt driftbidrag om
3 500 tkr vilket är 400 tkr lägre än äskat. Verksamhetsanslag från ägarkommunerna uppgår till 4 200 tkr för hela året.
På kostnadssidan har de fasta avgifterna för vatten och avlopp ökat markant.
Sjukskrivningar har lett till ökade kostnader för tillfällig personal. Resultatet
påverkas också av att semesterlöneskulden ökat inför kommande semesterperiod vilket påverkar resultatet med ca 336 tkr.
Under perioden har 931 tkr investerats i bergvärme för Vita Baracken samt färdigställande av Terminalbyggnaden.
Vid halvårsskiftet utnyttjas 2 217 tkr av beviljade krediter om totalt 14 000 tkr.
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Förutsättningar för år 2020
Flygplatsens roll som en samhällsnyttig verksamhet fortsätter att stärkas. Ambulanstransporter, helikopterverksamhet, affärsflyg m m bedöms fortsatt öka vid
flygplatsen. För år 2020 bedöms dessutom passagerarantalet att öka i och med
ett breddat utbud och en fortsatt chartertrafik. Stockholmstrafiken beräknas
vara ca 20 dubbelturer per vecka.
Flygplatsens verksamhet genererar intäkter om 15 300 tkr från landning- och
passageraravgifter samt ersättning för bränslehantering och andra tjänster till
flygbolag och resenärer. I summan ingår ersättningen för att hålla kommunikations- och navigationsutrustning i drift samt att genomföra luftfartsskydd.
Driftbidrag till icke-statliga flygplatser från Västra Götalandsregionen beräknas
uppgå till 4 400 tkr. Verksamhetsanslaget från ägarkommunerna budgeteras till
4 200 tkr.
Kostnadssidan domineras av kostnader för personal. Löneläget bedöms fram till
2020 öka med ca 3 %. Avtalet om Flygtrafikledning finns fram till 2021.
De investeringar som krävs under 2020 är både bestämmelserelaterade och
nödvändiga för att utveckla verksamheten. De största investeringarna är räddningsfordon, röntgenutrustning för säkerhetskontroll av passagerare och bagage
samt handburna kommunikationsutrustningar. Flygplatsen kommer att ansöka
om medfinansiering och göra avvägningar inom ramen för det ekonomiska utrymmet.
För 2020 har följande investeringar och andra större arbeten på flygplatsen tagits med i budgetförslaget. Summorna nedan utgör belopp före medfinansiering.
Lokaler flygtrafikledning

400 tkr

Kameraövervakning

200 tkr

Talregistreringsutrustning

500 tkr

Rakel

200 tkr

Rampradiosystem

400 tkr

Fordonsersättning, Räddningsfordon

5 000 tkr

P-platser

100 tkr

Metalldetektorbåge

200 tkr

Bagageröntgen, handbagage och lastrumsbagage
Summa

2 500 tkr
9 500 tkr

Ekonomiska mål och utgångspunkter
Styrelsen antog i februari 2019 en verksamhetsplan för bolaget. Av verksamhetsplanen framgår bl. a att bolagets övergripande ekonomiska mål är
 Att soliditeten skall vara lägst 45 %
 Att verksamhetsanslag från ägare ska vara ca 4 mkr
 Att fakturering/totala kostnader skall överstiga 60 %

Trollhättan Vänersborgs flygplats, 461 93 Trollhättan, 0520 82 500, fax 838 17
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Av följande tabell framgår bidragsutvecklingen de senaste åren:

År

Preliminärt verksamhetsanslag

Slutligt verksamhetsanslag

Statligt/Regionalt
driftbidrag

2009

3 800 000

3 800 000

2 527 000

2010

4 000 000

4 000 000

2 664 000

2011

4 500 000

4 500 000

2 756 000

2012

4 000 000

4 000 000

2 800 000

2013

4 000 000

4 000 000

3 000 000

2014

4 000 000

4 000 000

3 000 000

2015

4 000 000

4 000 000

3 400 000

2016

4 000 000

4 000 000

3 400 000

2017

4 200 000

4 200 000

3 500 000

2018

4 200 000

4 200 000

3 500 000

2019

4 200 000

3 500 000

2020

4 200 000

4 400 000

I enlighet med aktieägaravtalets bestämmelser skall verksamhetsanslag till FFAB
fördelas efter respektive ägares andel av resandet. För resande till/från andra än
ägarkommunerna skall ägare belastas utifrån sin andel av aktiekapitalet.
Med utgångspunkt från de senaste fyra gjorda trafikräkningarna kommer 2020
års verksamhetsanslag att fördelas mellan ägarkommunerna enligt följande:
2018
Trollhättans Stad

2019

2020

2 268 (54 %)

2 142 (51 %)

2 184 (52 %)

Vänersborgs kommun

924 (22 %)

924 (22 %)

924 (22 %)

Uddevalla kommun

756 (18 %)

840 (20 %)

798 (19 %)

252 (6 %)

294 (7 %)

294 (7 %)

4 200 (100 %)

4 200 (100 %)

4 200 (100 %)

Lysekils kommun
Totalt
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Förslag till budget år 2020
Bokslut
2018
15 123

Budget
2019
13 026

Budget
2020
13 314

Övriga rörelseintäkter

1 870

1 970

1 960

Verksamhetsanslag

4 200

4 200

4 200

Statligt/regionalt driftbidrag

3 500

3 900

4 400

24 693

23 096

23 874

699

295

275

4 152

3 665

3 980

Huvudintäkter

Intäkter
Handelsvaror
Fastighets och anl. drift
Marknadsföring o extern konsult
Köpta externa tjänster

678

635

773

2 027

1 846

1 975

Avtalstjänster

3 197

2 730

2 810

11 339

11 179

11 543

22 092

20 350

21 356

2 601

2 746

2 518

1 967

2 546

2 268

24 393

22 896

23 624

300

200

250

-49

-200

-250

251

0

0

Personalkostnader
Driftkostnader
Resultat före avskrivningar
Summa avskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Rörelsens kostnader
Rörelsens resultat
Finansiella poster
Resultat e fin poster
Avskrivningar över plan

334

0

Uppskjuten skatt

-53

Årets resultat

198
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Hemställan
Fyrstads Flygplats AB hemställer härmed om ett preliminärt verksamhetsanslag
för 2020 om totalt 4,2 mkr att utbetalas till bolaget i enlighet med gällande aktieägaravtal samt ”Arbetsgång för berörda gällande hantering av stöd till Fyrstads Flygplats AB”. Stödet avser täckning av förluster.
Verksamhetsanslagets fördelning på ägarkommunerna framgår av tabell ovan.

Trollhättan den 27 augusti 2019
FYRSTADS FLYGPLATS AB

Anna Råhnängen
Verkställande direktör

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

Behörighet att underteckna handlingar inom
kommunstyrelsens verksamheter
Sammanfattning
Förteckningen ”Behörighet att underteckna handlingar inom kommunstyrelsens
verksamheter” listar vilka funktioner inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
som har behörighet underteckna vissa typer av handlingar. Förteckningen har
uppdaterats med anledning av nya medarbetare på förvaltningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa behörighet att underteckna handlingar
inom kommunstyrelsens verksamhetsområde enligt bilagan.
Ärendet
Förteckningen ”Behörighet att underteckna handlingar inom kommunstyrelsens
verksamheter” listar vilka funktioner inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
som har behörighet underteckna vissa typer av handlingar.
Förvaltningens synpunkter
Förteckningen över vilka funktioner inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
som har behörighet att underteckna vissa typer av handlingar har uppdaterats med
anledning av nya medarbetare på förvaltningen.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Nämndsekreterare

Bilaga
Förteckning över behörighet att underteckna handlingar inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen
HR-avdelningen
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Bilaga 1
Behörighet att underteckna handlingar inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde




Köpehandlingar, avtal/kontrakt, fullmakter och andra kvalificerade
handlingar som föregåtts av beslut i kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen. Tecknas av förtroendevald med kontrasignation
av tjänsteman
Kommunstyrelsens ordförande

Jan-Olof Johansson

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Emma Nohrén
Ronald Rombrant

Kommundirektör
Administrativ chef

Leif Schöndell
Christian Martins

Ekonomichef
HR-chef
Chef för avd. hållbar utveckling

Eva-Marie Magnusson
Helen Karlsson
Michael Johansson

Avtal/kontrakt, fullmakter och andra handlingar som kan anses
utgöra del av den löpande verksamheten
Kommundirektör
Administrativ chef
Ekonomichef
HR-chef
Chef för avd. hållbar utveckling

Leif Schöndell
Christian Martins
Eva-Marie Magnusson
Helen Karlsson
Michael Johansson

 Låne- och borgensförbindelser inom ramen för kommunfullmäktiges beslut och enligt gällande delegationsordning, två i
förening
Kommundirektör
Administrativ chef

Leif Schöndell
Christian Martins

Ekonomichef

Eva-Marie Magnusson
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Likvidkonton såsom plusgiro, bankgiro samt bankkonton för av
kommunen förvaltade fonder/stiftelser, tecknas av chef med
kontrasignation av ekonom eller ekonomiadministratör
Kommundirektör

Leif Schöndell

Administrativ chef
Ekonomichef

Christian Martins
Eva-Marie Magnusson

Ekonom
Ekonom

Jonas Malm
Daniel Jacobs

Ekonom
Ekonom

Anna Lena Lundh
Sofia Öhrblad

Ekonom
Ekonomiadministratör

Charlotte Isaksson Stenberg
Katarina Andersson

Ekonomiadministratör

Katarina Josefsson

Indrivning av fordringar, tecknas av chef i förening med assistent
Kommundirektör
Administrativ chef
Ekonomichef
Ekonomiadministratör
Ekonomiadministratör





Leif Schöndell
Christian Martins
Eva-Marie Magnusson
Katarina Andersson
Katarina Josefsson

Leasingavtal för fordon, tecknas av chef i förening med ekonom
Kommundirektör
Administrativ chef
Ekonomichef
HR-chef

Leif Schöndell
Christian Martins
Eva-Marie Magnusson
Helen Karlsson

Upphandlare
Ekonom

Maria Fredriksson
Jonas Malm

Ekonom
Ekonom

Daniel Jacobs
Charlotte Isaksson Stenberg

Ekonom
Ekonom

Anna Lena Lundh
Sofia Öhrblad

Deklaration för mervärdesskatt
Ekonomiadministratör
Ekonomiadministratör

Katarina Andersson
Katarina Josefsson
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Dnr

2019-10-25

LKS 2018-000654

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

Reviderad arbetsordning för kommunala pensionärsrådet
och för kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Sammanfattning
Pensionärsorganisationerna har inkommit med önskemål om att både ordinarie
ledamöter och deras ersättare ska kallas till alla möten, och har översänt förslag på
reviderad arbetsordning.
Förvaltningen har inget att erinra mot rådets förslag. Utöver detta föreslår
förvaltningen att rådets benämning ändras till ”Kommunala rådet för äldrefrågor”.
Gruppen ”pensionärer” omfattar en stor åldersgrupp med vitt skilda behov och
förutsättningar. Förvaltningen föreslår också att utöka rådet för äldrefrågor med en
ledamot från samhällsbyggnadsnämnden eftersom den nämnden ansvarar för
många av rådets frågor.
Båda råden är organiserade under socialnämnden, förvaltningen anser att det är
lämpligt att den nämnden även fastställer arbetsordningarna i framtiden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att rådets benämning ändras till ”Kommunala rådet för
äldrefrågor” samt antar reviderad arbetsordning för Kommunala rådet för
äldrefrågor.
Kommunstyrelsen antar reviderad arbetsordning för Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor.
Kommunstyrelsen beslutar att nuvarande arbetsordning LKS 2015-412 upphör att
gälla.
Ärendet
Från pensionärsorganisationerna har inkommit önskemål om att både ordinarie
ledamöter och deras ersättare ska kallas till alla möten eftersom ersättarna
upplever det svårt att gå in och tjänstgöra när man inte haft möjlighet att följa
ärendet och inte hört tidigare diskussioner. Pensionärsrådet och rådet för
funktionshinderfrågor har översänt förslag på reviderad arbetsordning.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen lämnade förslag till kommunstyrelsen i februari men ärendet lyftes
ur på sammanträdet.
Förvaltningen har fortsatt inget att erinra mot rådets förslag avseende ersättarnas
möjlighet att medverka i rådets arbete.
Förvaltningen föreslår också att rådets benämning ändras till ”Kommunala rådet
för äldrefrågor”. Gruppen ”pensionärer” omfattar en stor åldersgrupp med vitt
skilda behov och förutsättningar. Rådets uppdrag handlar om äldrefrågor och då är
det mer adekvat att detta speglas även i namnet. Förvaltningen föreslår också att
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utöka rådet för äldrefrågor med en ledamot från samhällsbyggnadsnämnden
eftersom den nämnden ansvarar för många av rådets frågor.
Båda råden är organiserade under socialnämnden. Därför anser förvaltningen att
det är lämpligt att den nämnden även fastställer arbetsordningarna i framtiden.
Vidare har förvaltningen förenklat språket så att det blir mer lättbegripligt, ersatt
svårbegripliga ord och förenklat meningsbyggnader.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilagor
Protokoll från pensionärsrådet och rådet för funktionshinder 2018-11-15, § 27 med
bilaga
Förlag på reviderad arbetsordning för Kommunala rådet för äldrefrågor
Förlag på reviderad arbetsordning för Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Beslutet skickas till
Kommunala rådet för äldre frågor (Pensionärsrådet)
Rådet för funktionshinder
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
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Arbetsordning för Kommunala rådet för äldrefrågor
Dnr: LKS 2018-654

Beslutat av kommunstyrelsen 2019-11-06, § xx

Arbetsordning för kommunala rådet för äldrefrågor
§ 1 Uppdrag
Kommunala rådet för äldrefrågor är en instans för samråd och ömsesidig information
mellan kommunen och kommunens olika förvaltningar samt pensionärsorganisationerna i Lysekils kommun. Rådet är nämndernas referensorgan i ärenden som berör
de äldres situation i kommunen. Rådet för fram önskemål och förslag som de olika
pensionärsorganisationerna vill att kommunen ska beakta i sin planering och i sin
verksamhet.

§ 2 Sammansättning och mandattid
Kommunala rådet för äldrefrågor består av 11 ledamöter samt sekreterare.
Vid varje ny mandatperiod ska pensionärsorganisationerna välja ledamöter och
ersättare till kommunala rådet för äldrefrågor. Beslut med kontaktuppgifter skickas
in till kommunen. Lokalföreningarna PRO, SPF, Aktiva seniorer och SKPF utser
tillsammans åtta ledamöter och åtta personliga ersättare.
De kommunala representanterna utses av kommunstyrelsen, socialnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden som utser var sin ledamot och ersättare.
Socialnämndens ledamot är ordförande i rådet. Ersättarna är personligt valda.
Ledamöter och ersättare ska vara bosatta i kommunen. Mandatperioden är fyra år.

§ 3 Arbetsformer
Kommunala rådet för äldrefrågor ska sammanträda fyra gånger per år. Rådet
sammanträder på dag och tid som rådet bestämmer. Extra sammanträde ska hållas
om rådets ordförande eller minst hälften av rådets ledamöter begär det.
Ordföranden ansvarar för kallelsen till sammanträdet. Kallelse med dagordning
skickas digitalt till ordinarie ledamot och ersättare och ska innehålla uppgifter om
tid och plats. Kallelsen skickas ut senast sju dagar innan sammanträdesdagen. Vid
förhinder kallar ordinarie ledamot in sin ersättare. Ersättare som inte tjänstgör har
närvarorätt vid sammanträdena.
Samtliga ledamöter har rätt att lämna förslag till dagordningspunkter senast tre
veckor före utskick av kallelse.
Protokoll förs vid sammanträdet som justeras av ordförande tillsammans med en
vald justerare. Protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla och läggs ut
på kommunens hemsida.

§ 4 Fastställande av arbetsordning
Arbetsordning för Kommunala rådet för äldrefrågor fastställs av socialnämnden.

Arbetsordning för Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor
Dnr: LKS 2018-654

Beslutat av kommunstyrelsen 2019-11-06, § xx

Arbetsordning för kommunala rådet för funktionshinderfrågor
§ 1 Uppdrag
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är en instans för samråd och ömsesidig
information mellan kommunen och kommunens olika förvaltningar samt
företrädare för funktionshindrade i Lysekils kommun. Rådet är nämndernas
referensorgan i ärenden som berör funktionshindrades situation i kommunen. Rådet
för fram önskemål och förslag som de olika handikapporganisationerna vill att
kommunen ska beakta i sin planering och i sin verksamhet.

§ 2 Sammansättning och mandattid
Rådet för funktionshinderfrågor består av 13 ledamöter samt sekreterare.
Vid varje ny mandatperiod ska handikapporganisationerna välja ledamöter och
ersättare till kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Beslutet med
kontaktuppgifter skickas in till kommunen. Föreningarna Neurologiskt
Handikappades Riksförbund (NHR), Hjärt- och lungföreningen (HLF), Synskadades
Riksförbund (SRF), Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO), Hörselskadades
Riksförbund (HRF), Riksförbundet för barn, unga och vuxna med
utvecklingsstörning (FUB), Reumatikerförbundet och Psoriasisförbundet utser
tillsammans åtta ledamöter och åtta personliga ersättare.
De kommunala representanterna utses av kommunstyrelsen, socialnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden samt hälso- och
sjukvårdsnämnden som utser var sin ledamot och ersättare. Socialnämndens
ledamot är ordförande i rådet. Ersättarna är personligt valda.
Ledamöter och ersättare ska vara bosatta i kommunen. Mandatperioden är fyra år.

§ 3 Arbetsformer
Rådet för funktionshinderfrågor ska sammanträda fyra gånger per år. Rådet
sammanträder på dag och tid som rådet bestämmer. Extra sammanträde ska hållas
om rådets ordförande eller minst hälften av rådets ledamöter begär det.
Ordföranden ansvarar för kallelsen till sammanträdet. Kallelse med dagordning
skickas digitalt till ordinarie ledamot och ersättare och ska innehålla uppgifter om
tid och plats. Kallelsen skickas ut senast sju dagar innan sammanträdesdagen. Vid
förhinder kallar ordinarie ledamot in sin ersättare. Ersättare som inte tjänstgör har
närvarorätt vid sammanträdena.
Samtliga ledamöter har rätt att lämna förslag till dagordningspunkter senast tre
veckor före utskick av kallelse.
Protokoll förs vid sammanträdet som justeras av ordförande tillsammans med en
vald justerare. Protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla och läggs ut
på kommunens hemsida.

§ 4 Fastställande av arbetsordning
Arbetsordning för kommunala rådet för funktionshinderfrågor fastställs av
socialnämnden.

Sida

ANMÄLNINGSLISTA TILL KOMMUNSTYRELSEN 2019-11-06
Datum

2019-10-30

Datum

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Nummer

2019-10-29
2019-10-21

Rambo AB
Miljönämnden i mellersta
Bohuslän
Miljönämnden i mellersta
Bohuslän
Rådet för folkhälsa och social
hållbarhet
Kooperativa
Hyresrättsföreningen
Kooperativa
hyresrättsföreningen
Skaftö Öråd

Protokoll från extra bolagsstämma Rambo 2019-09-27
Anmälningsärende - MN § 67, 2019-10-16 - svar till
kommunrevision 2019
Miljönämnden, internbudget 2020 - MN § 64 - 2019-1016
Protokoll från rådet för folkhälsa och social hållbarhet
2019-09-20
Bilagor till KHF protokoll 2019-09-03

2019-000139
2019-000061

2019-10-21
2019-10-08
2019-10-04
2019-10-03
2019-09-26

2019-000388
2019-000061
2019-000061

Protokoll från Kooperativa hyresrättsföreningen
2019-000061
Lysekils omsorgsbostäder 2019-09-03
Synpunkt/klagomål - Skaftöbornas uttalande angående 2019-000342
seniorboendet Solrosen i Grundsund samt svar från
kommunstyrelseförvaltningen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll 6 november 2019
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Avdelningen för verksamhetsstöd
Joakim Hagetoft,
joakim.hagetoft@lysekil.se

Lysekils kommuns oljeskyddsplan
Sammanfattning
Lysekils kommuns oljeskyddsplan har tagits fram för att skapa en lokal plan för
hantering av oljehändelser till sjöss. I samband med utvärderingen av
oljehändelsen 2017 framkom ett antal framgångsfaktorer som har präglat
utformningen av denna plan.
Syftet med Lysekils kommuns oljeskyddsplan är att skapa förutsättningar för en
egen effektiv saneringsförmåga genom en tydlig organisation, beslutsmandat och
resurser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att godkänna Lysekils
kommuns oljeskyddsplan.
Ärendet
Lysekils kommuns oljeskyddsplan har tagits fram för att skapa en lokal plan för
hantering av oljehändelser till sjöss. I samband med utvärderingen av
oljehändelsen 2017 framkom ett antal framgångsfaktorer som har präglat
utformningen av denna plan.
Syftet med Lysekils kommuns oljeskyddsplan är att skapa förutsättningar för en
egen effektiv saneringsförmåga genom en tydlig organisation, beslutsmandat och
resurser.
Förvaltningens synpunkter
Med anledning av återremitteringen 9 oktober
”Förslag till beslut på sammanträdet
Att återremittera ärendet för att se över benämningen av dokumentet och om det
ska kompletteras med ett operativt dokument.”
Förvaltningens synpunkter med anledning av återremitteringen
Benämningen av styrdokumentet utgår från kommunens Riktlinjer för
styrdokument (LKS 2015–512) och av de tillgängliga alternativen bedöms ”plan”
vara den mest korrekta benämningen på det föreslagna styrdokumentet som är
avsett att vara ett strategiskt dokument i sin helhet.
Lysekils kommun är inte nöjda med utformningen på den delregionala planen och
det har framförts muntligen till Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Två
punkter som framförts som utvecklingsområde är behovet av att implementera
länsstyrelsens gemensamma ramverk för aktörerna i Västra Götaland län benämnt
”Samverkan för att hantera samhällsstörningar” samt att ta bort de
befattningskortsbeskrivningar som finns med i dokumentet. Varje kommun arbetar
kontinuerligt för att stärka och utveckla den egna krisledningsorganisationen och vi
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utgår alltid från vår egen krisledningsorganisation och de befattningsbeskrivningar
som finns upprättade lokalt.
Men dokumentets arbetsgrupp och dess ambition att ha en delregional samsyn
bedöms vara särskilt viktigt för vår egen förmåga vilket gör att vi av den
anledningen valt att inte stå utanför.
Styrdokumentet Lysekils kommuns oljeskyddsplan är avsett att skapa en tydlig
lokal organisation, beslutsmandat och resurser. Hur man väljer att utforma
tillhörande rutiner och förteckningar bör vara upp till förvaltningen att bedöma och
besluta. Varje utbildnings- och övningstillfälle som förvaltningens medarbetare
deltar på kommer öka vår kunskap och förmåga och det bedöms vara i enligt med
styrmodellen att förvaltningen då har ansvaret att uppdatera och fastställa sina
rutinbeskrivningar för oljeskyddsarbetet samtidigt som uppföljning av deras arbete
görs av samhällsbyggnadsnämnden.
Lysekils kommuns oljeskyddsplan med tillhörande bilaga ersätter tidigare
delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss (LKS 2014–19 § 13).
Sommaren 2017 inträffade ett oljeutsläpp till sjöss på danskt vatten som slutligen
hamnade på land längs bland annat Lysekils kommuns kustremsa. Utvärderingen
av vårt saneringsarbete den sommaren gav flera lärdomar som har präglat
utformningen av Lysekils kommuns oljeskyddsplan.
Exempel på lärdom var vikten av ett tidigt agerande för att minska skadorna på
miljön. Den förmågan fanns inte sommaren 2017 eftersom den egna organisationen
saknade utbildning och oljeskyddsmaterial i egen regi.
Med anledning av den riskbild som finns för vår del av kusten finns det anledning
att anta en oljehändelse kan inträffa igen och det är därför nödvändigt att vi vidtar
förberedande åtgärder. Lysekils kommuns oljeskyddsplan utgör ramverket för
kommunens förberedelser inför en inträffad oljehändelse och tydliggör ansvar,
beslutsmandat samt saneringsorganisation. Sammantaget ska det skapa en effektiv
saneringsförmåga som minimerar de negativa skadeverkningarna av en framtida
oljehändelse.
Den nivå av saneringsförmåga som står uttalat i oljeskyddsplanen kommer
innebära behov av investering. Förvaltningschefen vid
samhällsbyggnadsförvaltningen har varit delaktig i förarbetet till oljeskyddsplanen
och har åtagit sig att, genom investeringsrådet, planera för en nödvändig
investering.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Joakim Hagetoft
Säkerhetsstrateg

Bilagor
1.
2.

Lysekils kommuns oljeskyddsplan
Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss
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Beslutet skickas till









Kommunstyrelsen och dess förvaltning
Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning
Utbildningsnämnden och dess förvaltning
Miljönämnden och dess förvaltning
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Rambo AB
LEVA i Lysekil AB
Lysekils hamn AB
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Inledning
Lysekils kommuns oljeskyddsplan är ett av resultaten efter oljehändelsen 2017. Den sommaren
var vår kommun en av de kommuner i Bohuslän som drabbades av oljepåslag längs kusten.
Oljepåslaget hade sin upprinnelse i en bunkringsolycka på danskt vatten.
Utvärderingen av vår hantering av oljehändelsen visade på brister i den egna förmågan att
hantera ett saneringsarbete. Avsaknad av egen saneringsutrustning och oljesaneringskompetens
bidrog till ett haltande krishanteringsarbete inledningsvis. Med anledning av den riskbild 1 som
finns för oljeolyckor till sjöss, i Sverige och i vårt direkta närområde, finns det starka skäl för
kommunen att ha en grundläggande egen förmåga till oljeskyddsarbete. En egen förmåga till
oljeskyddsarbete innebär att vi kan agera proaktivt vid en skarp händelse och minska de
negativa konsekvenserna av oljeutsläpp till sjöss. En förbättrad egen förmåga att hantera
oljehändelser, och därmed skydda unika naturvärden, bör ses som ett led i Vision 2030 om en
hållbar och attraktiv kommun året runt.
Inför upprättandet av detta dokument har Lysekils kommun och Räddningstjänstförbundet Mitt
Bohuslän arbetat tillsammans för att skapa en gemensam grundsyn kring behov och
framgångsfaktorer. Samverkan har skett med Kustbevakningen, Miljöenheten i mellersta
Bohuslän och LEVA i Lysekil AB genom arbetsmöten. Samverkan har även skett genom besök
på RAMBO:s återvinningsstation Sivik och samtal med IVL Svenska Miljöinstitutet.
De lärdomar som oljepåslaget sommaren 2017 förde med sig har präglat utformningen av detta
dokument.

Gällande detta dokument
Syfte
Syftet med detta dokument är att skapa förutsättningar för en egen effektiv saneringsförmåga
genom att tydliggöra organisation, beslutsmandat och resurser.
En effektiv egen saneringsförmågan innebär att agera proaktivt och vidta förebyggande åtgärder
för att minska de negativa konsekvenserna vid ett inträffat oljeutsläpp i havet, med oljepåslag
längs vår kust som en följd av utsläppet.

Delregional oljeskyddsplan för norra Bohuslän
Lysekils kommuns oljeskyddsplan är ett lokalt komplement till dokumentet ”Delregional
oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss” som finns som bilaga till detta dokument.

Övriga kommunala dokument gällande oljeskyddsarbetet
Övriga dokument, som exempelvis rutiner, insatsplaner eller motsvarande, fastställs av den
berörda verksamhetens chef.

Definitioner
Oljehändelse
Begreppet oljehändelse innefattar i detta dokument alla delar av en händelse orsakad av
oljeutsläpp till sjöss och som leder, eller riskerar att leda till, att olja hamnar på land och kräver
saneringsinsats.

”Riskbild för oljeolyckor till sjöss i Sverige – En kunskapsöversikt för Östersjön, Västerhavet
och de stora sjöarna” (MSB 1002 – maj 2016)
1
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Oljepåslag
När ett oljeutsläpp till sjöss har nått kustremsa och hamnat på land.

Extraordinär händelse
2

Med extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, innebär en
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

Ansvar
Vid ett oljeutsläpp till sjöss ansvarar staten för genomförandet av miljöräddningstjänst.
Uppdraget att genomföra statlig miljöräddningstjänst till sjöss har Kustbevakningen. När
oljeutsläppet till sjöss når kommunalt ansvarsområde ansvarar kommunen för hanteringen av
oljan.
Olja som hotar att nå land (öar inräknat) betraktas normalt som skäl till räddningstjänst, då
händelsen kräver ett snabbt ingripande. Kommunens räddningstjänst svarar för bekämpning i
strandzonen, i kommunala hamnar samt andra eventuella ansvarsområden som pekats ut och
som inte är på land. När oljan nått land och skadan inte kan förvärras betraktas situationen inte
längre som räddningstjänst utan sanering. Då övergår ansvaret för hanteringen av oljan,
saneringsinsatsen, till samhällsbyggnadsförvaltningen i Lysekils kommun.
Ansvaret för hanteringen av ett oljeutsläpp till sjöss kommer under en del av oljehändelsen
involvera tre aktörer som alla har ett ansvar att bedriva oljeskyddsarbete. En framgångsfaktor,
som identifierades efter oljepåslaget 2017, är att samhällsbyggnadsförvaltningen ska ta
initiativet under oljehändelsens inledande period genom att agera proaktivt och vidta åtgärder i
samarbete med Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän och Kustbevakningen innan oljan når
land. Exempel på proaktiv åtgärd från samhällsbyggnadsförvaltningen skulle kunna vara att
belägga en viss kuststräcka med strandduk som utifrån Kustbevakningens driftprognos befaras
drabbas av oljepåslag.

Samhällsbyggnadsnämnden
Nämnden ansvarar för att följa upp förvaltningens oljeskyddsarbete före, under och efter en
oljehändelse.

Krisledningsnämnden
Om en inträffad oljehändelse bedöms vara en extraordinär händelse kan krisledningsnämnden
aktiveras efter beslut av dess ordförande. Krisledningsnämnden övertar då den ordinarie
nämndens ansvar och fattar beslut av normativ karaktär.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen, genom förvaltningschefen och dennes ledningsgrupp, ansvarar
för att:
Före en oljehändelse
 Lysekils kommuns oljeskyddsplan är känd för berörda funktioner inom den kommunala
organisationen.
 Nyckelfunktioner inom den egna förvaltningen har rätt kompetensnivå inom oljeskydd.
1 kap 4 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap.
2
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Under en oljehändelse3
 Leda oljesaneringsarbetet inom Lysekils kommun från första larm om förväntat
oljepåslag till att saneringsinsatsen anses avslutad. I ledningen av oljesaneringsarbetet
ingår även ansvaret för krisinformation och arbetsmiljön för alla inom den interna
saneringsorganisationen4.
 Samverka med övriga aktörer involverade i oljehändelsen inom Lysekils kommun.
 Samverka med grannkommuner, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och övriga
externa aktörer involverade i oljehändelsen.
Efter en oljehändelse
 Utvärdera saneringsarbetet.
 Säkerställa att Lysekils kommun ansöker om ekonomisk ersättning för saneringsarbetet
hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Nämnden ansvarar för att följa upp förvaltningens oljeskyddsarbete före, under och efter en
oljehändelse.

Miljöenheten i mellersta Bohuslän
Miljöenheten i mellersta Bohuslän ansvarar för tillsynen av saneringsarbetet vid ett inträffat
oljepåslag och utgör den instans som bedömer och beslutar, när ett oljedrabbat område är
tillräckligt rent och när en saneringsinsats kan avslutas.

Svenska krishanteringssystemets grundläggande principer
Nedan nämnda principer är en av utgångspunkterna i utformningen av denna oljeskyddsplan.
De är viktiga att känna till i samverkan med andra aktörer både före, under och efter exempelvis
en oljehändelse.

Ansvar
Den som ansvarar för en verksamhet i vardagen har samma ansvar vid en samhällsstörning.

Närhet
En samhällsstörning ska hanteras så nära händelsen som möjligt, där kunskapen om aktuella
förhållanden är som störst.

Likhet
Samma principer och organisation i vardag som vid en samhällsstörning.

Utökad ansvarsprincip
Alla offentliga aktörer har ansvar och skyldighet att samverka och stödja andra aktörer. Detta
kallas ibland för den utökade ansvarsprincipen.

Vid en inträffad oljehändelse ska samhällsbyggnadsförvaltningen organisera sig enligt
förvaltningens krisledningsplan.
4 När extern aktör (upphandlad saneringstjänst) är aktiverad ansvarar den för den egna
arbetsmiljön.
3

Sida 6 av 10

Egen förmåga
Tidsperiod 14 dagar
Lysekils kommun ska ha förmåga att i egen regi bedriva oljeskyddsarbete upp till 14 dagar.
Under dessa 14 dagar ska kontakt tas med upphandlad aktör för övertagandet av det operativa
saneringsarbetet.
Under hela oljehändelsen, det vill säga från första larmet och fram till dess att Miljöenheten i
mellersta Bohuslän beslutar att det oljedrabbade området inte kräver ytterligare sanering, har
samhällsbyggnadsförvaltningen ansvaret för att leda saneringsarbetet. Ledningen av
saneringsarbetet ska ske genom kontinuerliga direktiv till den operativa
saneringsorganisationen och genom uppföljning av deras utförda arbete.

Ledord
Kommunens arbete med en skarp oljehändelse ska kännetecknas av ledorden proaktivitet,
ansvarstagande och tillsammans.

Proaktivitet
Med proaktivitet menas att kommunen ska agera på tidiga signaler om risk för oljepåslag och
utifrån aktuell lägesbild vidta lämpliga åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna av
ett oljepåslag.

Ansvarstagande
Sveriges kommuner har en nyckelroll för beredskapen för oljesanering i strandzonen, då
de ansvarar för både räddningstjänst (enligt lag) och sanering (enligt praxis).

Tillsammans
Vid krishantering ska arbetet alltid kännetecknas av ett helhetsperspektiv. Det är en
framgångsfaktor att kontinuerlig samverkan sker internt och externt med involverade aktörer i
syfte att skapa en gemensam inriktning av insatsen och samordna krishanteringsåtgärderna.

Saneringsorganisation
Organisationsbilden nedan visar organisationen de inledande 14 dagarna av en oljehändelse.
Övrig tid kommer grupperna inringade med gul ram att utgöras av en extern aktör (upphandlad
oljesaneringstjänst).
Samhällsbyggnadsförvaltningens
krisledningsgrupp

Saneringsledare

Saneringsgrupp/-er Båt

Kriskommunikation

Saneringsgrupp/-er Fastland

Logistikgrupp
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Kompetenskrav
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Minst tre medarbetare inom samhällsbyggnadsförvaltningen ska ha genomgått samtliga fyra
steg i utbildningen oljeskadeskydd som Räddsam VG 5 upphandlade 2019. Medarbetarna utgör
då saneringsledare och expertstöd i samhällsbyggnadsförvaltningens krisledningsgrupp.
Miljöenheten i mellersta Bohuslän
Medarbetare vid Miljöenheten i mellersta Bohuslän ska genomgå de utbildningssteg i
oljeskadeskydd, genom Räddsam VG, som är avsedda för länets miljöenheter. Antalet
medarbetare inom Miljöenheten i mellersta Bohuslän som ska ha denna kompetens beslutas av
miljöchef.

Saneringsutrustning
För att ha en egen förmåga till oljeskyddsarbete ska saneringsmaterial i form av länsor och
strandduk med tillhörande komponenter finnas gripbara med kort varsel. Mängden länsor och
strandduk som ska finnas gripbara beslutar samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid beslutsfattande
bör förvaltningen ta hänsyn till den bedömning som Miljöenheten i mellersta Bohuslän och
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän gjort gällande just mängden material.

Saneringsarbetet
Prioriteringar
Prioriteringar under pågående saneringsarbete görs av samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd
med Miljöenheten i mellersta Bohuslän. Prioriteringar ska göras utifrån lokala förutsättningar,
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps rekommendationer i ”Kommunens
oljeskadeskydd” samt webb-verktyget ”Digital Miljöatlas6”.

Övrig vägledning i saneringsarbetet
Under saneringsarbetets gång finns stödmaterial och vägledningar i pärmen ”Kommunens
oljeskadeskydd”. Innehållet är framtaget av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
(MSB) och är riktat till Sveriges kustnära kommuner. Pärmens innehåll finns på MSB:s
webbplats samt i utskrivet exemplar hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Mallarna för den
dagliga dokumentationen som finns i pärmen ska användas av samtliga som är involverade i
saneringsarbetet.

Tillhörande rutiner
Rutinbeskrivningar eller motsvarande dokument som är nödvändiga i förberedande syfte
fastställs av den berörda verksamhetens chef.

5 Räddsam VG är en samverkansorganisation för räddningstjänsterna i Västra Götalands län
med den uttalade ambitionen att ”Genom samverkan verka för ett säkert och tryggt Västra
Götaland med förmåga att hantera det oönskade”.
6 Digital Miljöatlas är ett webbaserat kartverktyg som förvaltas av länsstyrelserna och innehåller
information om prioriterade områden, strandtyper, riksintressen med mera.
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Samverkande aktörer
Lysekils kommun, genom samhällsbyggnadsförvaltningen, kommer att samverka med ett stort
antal aktörer i samband med en oljehändelse. Nedan omnämns några av de mest primära
samverkansaktörerna.

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Kommunalförbund med ansvar för räddningstjänstuppdrag i medlemskommunerna Lysekil,
Munkedal och Uddevallas.
Sedan maj 2019 har Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) inlett ett samarbete med
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) om en gemensam operativ systemledning.
Det innebär att den kommunala räddningstjänstens systemledning (inre befäl och
räddningschef i beredskap), som utgör normativt och strategiskt stöd åt räddningsledaren på
skadeplats, är placerad i ledningscentralen i Trollhättan. I händelse av omfattande och
långvariga skadehändelser eller olyckor, kan systemledningen behöva anpassas och optimeras
utifrån rådande läge. Exempelvis genom representation eller tillfälligt besök i kommunens lokalt
upprättade stab.

Kustbevakningen
Statliga myndighet med ansvaret att utföra statlig miljöräddningstjänst till sjöss. Deras
ledningsfunktion är placerad i Göteborg.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
Kommunernas tillsynsmyndighet inom krisberedskap och civilt försvar. Kommuner inom länet
är skyldiga att rapportera till Länsstyrelsen i samband med att kommuner aktiverar sin
krisledningsorganisation.
Länsstyrelsen har ett regionalt geografiskt områdesansvar och därmed ansvaret att skapa
samordning och inriktning när fler än en kommun är involverade i exempelvis en oljehändelse.

Försvarsmakten
Vid sidan av sina militära uppgifter, att försvara landet mot väpnat angrepp, har
Försvarsmakten även en roll vid hanteringen av kriser i fredstid. Vid en oljekatastrof kan
Försvarsmakten främst komma att stödja samhället med resurser i form av personal och
materiel (exempelvis fartyg, utrustning, skyddskläder m.m.).

Svenska Sjöräddningssällskapet
Har 71 räddningsstationer och fler än 230 räddningsbåtar, som bemannas av cirka 2 200
frivilliga sjöräddare, längs våra kuster och i våra största sjöar. Svenska sjöräddningssällskapet
har även 26 miljösläp strategiskt placerade runt Sveriges kust varav ett miljösläp är placerat i
Valbodalen i Lysekil. Insatstiden för dessa miljösläp är 30 minuter efter begäran från
Kustbevakningen eller kommunal räddningstjänst.

Sida 9 av 10

Bilaga
Som bilaga till detta dokument finns ”Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss”. Den
utgör ett komplement till kommunens lokala plan och utgör en gemensam grund för norra
Bohuslän vid större oljeutsläpp. Kommunens saneringsarbete ska dock alltid ha sin
utgångspunkt i den lokala planen.

Postadress: 453 80 LYSEKIL
Tel: 0523-61 30 00
Webbplats: lysekil.se

Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 44
E-post registrator@lysekil.se

Tänk på miljön innan du skriver ut
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INLEDNING

1.1

Norra Bohuslän i samverkan

Syftet med denna plan är att ange en tydlig inriktning för förebyggande verksamhet, planering
och hantering av eventuella större oljeutsläpp i skärgården. Oljeskyddsplanen avser kommunerna
i norra Bohuslän, närmare bestämt Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Munkedal och
Uddevalla.
I det förebyggande arbetet har kommunerna ett ansvar att sprida råd och information om risker
till allmänheten. Information förmedlas därför bl a på webbsidan och spridning till aktörer inom
besöksnäringen i kommunen i samband med att ett påslag av olja eller andra kemikalier hotar
skärgården.
Kommunerna i norra Bohuslän har en kuststräcka som till stora delar är utpekad som skyddsvärd
ur olika aspekter. En stor del av Tanums och Strömstads kommuners skärgård ingår i
Kosterhavets Nationalpark. Andra skyddsvärda områden är t ex Åbyfjorden, Gullmarn och
Hafstensfjorden i söder. Ett utsläpp skulle leda till stora konsekvenser på naturmiljön genom att
växt- och djurliv skadas, stränder förorenas och havsbotten förstörs.
Syftet med att upprätta en kommunal oljeskyddsplan är att stärka kommunernas beredskap inför
och vid en olycka. Målsättningen är att kommunerna ska ha beredskap och förmåga att bekämpa
den olja som kommer i land från ett utsläpp och för att minimera ekologiska och
socioekonomiska följder, inte minst för besöksnäringen.
Framtagandet av oljeskyddsplanen har letts av en arbetsgrupp med säkerhetssamordnare och
räddningstjänstpersonal i nära samarbete med representanter från berörda förvaltningar och
myndigheter. För att skapa en användarvänlig och väl förankrad oljeskyddsplan har målsättningen
varit att engagera de personer som i första hand blir berörda av den. Detta har skett genom att
identifiera olika resurser inom kommunernas ordinarie verksamhet.
ARBETSGRUPPEN

Glenn D Gustavsson
Strömstad

Marcus Staxäng
Tanum

Anna Karlsson
Uddevalla

Mikael Gard
RMB

Mona Engelbrektsson
Sotenäs/Tanum

Joakim Hagetoft
Lysekil/Munkedal

4

1.1.1
Distribution
Planen distribueras för verkställighet och kännedom till följande verksamheter.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kommunerna Uddevalla, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum och Strömstad.
Kustbevakningen.
Länsstyrelsen Västra Götaland, inklusive Kosterhavets Nationalpark.
Försvarsmakten.
SOS Alarm Göteborg.
MSB.
IUA Östfold.

1.1.2
Förkortningar
Följande förkortningar är vedertagna och används i planen.
RL
ADR
RMB
RLC
LSO
RCB
MSB
GIS
RC
TiB
RIB
FRG
KBV
HaV
SSRS
REK
KFV
IUA

Räddningsledare
Transport av farligt gods på väg
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Polisens regionsledningscentral
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Räddningschef i beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Geografiskt informationssystem
Räddningscentral
Tjänsteman i beredskap
MSB:s integrerade beslutsstöd
Frivilliga resursgruppen
Kustbevakningen
Havs- och Vattenmyndigheten
Svenska Sjöräddningssällskapet
Rekognosering
Katastrofhjälp för fåglar och vilt
Interkommunale utvalg mot akkut forurensning

1.1.3
Revidering
För att garantera en oljeskyddsberedskap med korrekta och uppdaterade uppgifter är det viktigt
med kontinuerlig revidering av norra Bohusläns oljeskyddsplan samt den av MSB tilldelade
oljeskyddspärmen. Säkerhetssamordnaren eller annan utsedd person i respektive kommun har i
dialog med samverkansgruppen/arbetsgruppen ansvaret för att revideringen och översynen
genomförs minst en gång per mandatperiod. Revideringen ska omfatta en översikt av
▪
▪
▪
▪
▪

Oljeskyddsplanens aktualitet.
Organisationsplanen.
De inledande åtgärderna.
MSB:s oljeskyddspärm
Eventuell medverkan av frivilliga resurser.

1.1.4
Referensmaterial
Räddningsverket/Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en
oljeskyddspärm innehållande allmän information relaterad till en oljeolycka och skall ses som ett
komplement till kommunernas oljeskyddsplan. Oljeskyddspärmen finns tillgänglig hos
räddningstjänsterna samt hos miljö- och hälsoskyddsavdelningarna.
5

1.1.5
Bistånd till andra kommuner
Varje kommun ska på begäran i möjligaste mån bistå annan kommun med hanteringen av ett
oljeutsläpp.

1.2

Svensk lagstiftning av betydelse för det marina oljeskadeskyddet

Enligt lag om skydd mot olyckor, LSO, 4 kap 5 § har kommunen ansvaret för räddningstjänst i
vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar som inte är statligt vatten. Ansvaret för sanering av
oljeskador är författningsmässigt oreglerat, vilket innebär att den kommunala
beredskapsplaneringen för oljeskydd formellt enbart omfattar räddningstjänst.
Praxis är dock att kommunen också ansvarar för saneringen inom sitt ansvarsområde. När en
olycka i skärgården inträffar är normalt Kustbevakningen den myndighet som är först på plats
och har ansvaret för att minska konsekvenserna. Första prioritet är därför att begränsa utsläppet
och ta upp delar av den olja som läckt ut samt minimera risken för fortsatt läckage. Olja som
hotar stränder betraktas normalt som räddningstjänst. När oljan nått land och inte längre
förväntas spridas ytterligare övergår arbetet från räddningstjänst till sanering. Ansvaret för
saneringsfasen varierar beroende på vilken kommun som berörs och detaljer som beskriver detta
framgår i de kommunspecifika bilagorna.

Tillämpbar lagstiftning
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1.3

Lag om kontinentalsockeln (1966:314).
Lag om ersättning från Internationella oljeskadefonderna (2005:253).
Lag om åtgärd mot förorening från fartyg (1980:424; ändrad genom bl a 2001:1292 och
2002:874).
Förordningen om åtgärder mot förorening från fartyg (1980:789; ändrad genom
2001:1292 och 2002:734).
Lag om transport av farligt gods (2006:263).
Sjötrafikförordningen (1986:300).
Lag om skydd mot olyckor (LSO 2003:778).
Förordningen om skydd mot olyckor (FSO 2003:789).
Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (2006:544).
Fartygssäkerhetslag (2003:364).
Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438).
Lag om Sveriges ekonomiska zon (1992:1140; ändrad genom bl a 1993:789, 1996:530 och
1998:847).
Sjölag (1994:1009).
Miljöbalk (1998:808).
Avfallsförordningen (2011:927).
Förordning till skydd mot oljeskador till sjöss – Bunkerförordningen (2013:540).

Ansvarsområden och ansvariga myndigheter/aktörer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) oljeskyddsmateriel finns i

Kustbevakningens miljöskyddsförråd i Göteborg, Oskarshamn, Härnösand, Djurö och Slite. Vid
en förfrågan om nationella resurser kommer 1–2 personer från MSB:s oljeresurspool att medfölja
materielen till den kommunen som efterfrågar stöd. MSB ansvarar för att materielen
transporteras till den kommunen som begär stöd.
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En eventuell rekvirering måste gå via Tib MSB.
MSB prövar kommunernas ansökningar gällande ersättning för kostnader i samband med olja
eller andra skadliga ämnen och de efterföljande saneringsinsatserna enligt FSO (2003:789).

Kustbevakningen skall inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon svara för

räddningstjänst när olja eller andra skadliga ämnen kommit ut i statligt vatten. I uppdraget ingår
att ansvara för provtagning och analys av utsläppt olja för att kunna bestämma ursprung,
egenskaper samt eventuell effekt på miljön.

Transportstyrelsen har huvudansvaret för åtgärder som syftar till att förebygga oljeutsläpp från
fartyg och olyckor till sjöss.

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) ansvarar bland annat för havs- och vattenplanering,

tillsyn och reglering. Myndigheten har det övergripande ansvaret bedömning av miljöpåverkan till
följd av oljeolycka.

Länsstyrelsen får enligt FSO 4 kap & 8 och genom sitt områdesansvar av regeringen föreskrivas,
eller i särskilda fall överta ansvaret för kommunal räddningstjänst inom en eller flera kommuner.
Det kan ske vid exempelvis stora oljeolyckor. Om räddningsinsatserna då även omfattar statlig
räddningstjänst skall Länsstyrelsen svara för att insatserna samordnas. Länsstyrelsen kan ge råd
och stöd till kommunerna utifrån sina ordinarie sakområden, till exempel underlag för
prioriteringar rörande kustavsnitt och skyddsvärda områden. Länsstyrelsen ska också verka för att
nödvändig samordning sker – framförallt när flera kommuner är berörda och när
resurskonkurrens kan uppstå. Länsstyrelsen har en Tjänsteman i beredskap (TiB) som kan nås via
SOS Alarm - 24 timmar om dygnet - året runt. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansvarar
sedan 2009 för förvaltning av Digital Miljöatlas, som bl. a ger information om områden längs
kusten som är extra känsliga för oljeutsläpp. Digital miljöatlas innehåller också information om
strandtyper och förslag på lämpliga saneringsmetoder för de olika områdena.

Länets oljeresurspool utgörs av ett antal tjänstemän från räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd,

säkerhetssamordnare samt informatörer som genomgått MSB:s oljeskyddsutbildningar. Dessa kan
rekvireras via Länsstyrelsens TiB-funktion.

1.4

Riskbild och dimensionerande skadefall

1.4.1
Kommunernas ansvar
Vid ett oljeutsläpp ansvarar kommunerna för hantering av oljan då den når kommunalt
ansvarsområde. Olja som hotar att nå land (öar inräknat) betraktas normalt som skäl till
räddningstjänst, då händelsen kräver ett snabbt ingripande. Kommunens räddningstjänst svarar
för bekämpning i strandzonen, i kommunala hamnar samt andra eventuella ansvarsområden som
pekats ut och som inte är på land. När oljan nått land och skadan inte kan förvärras betraktas
situationen inte längre som räddningstjänst utan sanering - Kommunen svarar enligt gällande praxis för
sanering av stränder efter ett miljöfarligt utsläpp. För kommunala räddningstjänstinsatser och även för
saneringsinsatser orsakade av oljeutsläpp eller utflöde av andra skadliga ämnen i vatten har kommunen rätt till
ersättning från staten för den del av kostnaderna som överstiger ett av regeringens fastställda belopp, (f n 0,5 b b)
om utflödet har skett utanför kommunalt vatten, inom Kustbevakningens ansvarsområde. (LSO 7 kap. 2§ och
3§ samt FSO 7 kap. 1§ och 2§)
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1.4.2
Förutsättningar för kommunerna i norra Bohuslän
I regionen förekommer i huvudsak färjetrafik och tankbåtstrafik till och från de större hamnarna
där lastning och lossning genomförs. Riskerna är i första hand brand/explosion, grundstötning
och kollisioner. Övriga faktorer som ökar risken är:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Starka vindar, främst från sydväst vid lågtryck.
Starka strömmar, (Jutiska- och Baltiska strömmen).
Fartygstrafiken i Skagerrak, främst till och från Oslofjorden och Brofjorden.
Utanför Bohus-Malmön finns det ett flertal ankringsplatser i nära anslutning till
Brofjorden och Åbyfjorden för fartyg i väntan på att komma in till råolje- eller
produktnamnen på Preemraff Lysekil. Två ankringsplatser finns även placerade
inne i Åbyfjorden (Natura 2000-område), samt ankringsplatsen i Byfjorden
utanför Uddevalla hamn.
Olyckor vid offshoreverksamhet i Nordsjön.
Terrorhandlingar.
Större mängd korsande färjetrafik i Oslofjordens mynning samt
tankbåtstrafiken till och från Brofjorden.
Övrig båttrafik

1.4.3
Inventerade vrak
Sjöfartsverket har inventerat omfattningen av förlista fartyg längs kusterna. Det är idag oklart hur
de kontinuerliga utsläppen påverkar den marina miljön. Staten planerar för närvarande inga aktiva
åtgärder för att sanera de fartygsvrak som bedöms innehålla olja. Kustbevakningen flyger varje
vecka efter kusten och undersöker de positioner där vraken ligger. Om olja upptäcks agerar
Kustbevakningen.
I kustvattnet längs norra Bohuslän finns tre fartygsvrak som bedöms kunna leda till större
oljepåslag – Skytteren utanför Måseskär, Langeland utanför Resö. Langeland bedöms särskilt
problematisk eftersom hon ligger i Kosterhavets Nationalpark och relativt nära land.
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1.4.4
Riskområden på Västkusten
Följande områden på Västkusten är särskilt belastade av fartygstrafik och därmed bedöms risken
vara förhöjd vad gäller olyckor som resulterar i oljeutsläpp.
▪
▪
▪
▪
▪

Route T till och från Östersjön.
Toppning av last/läktring på Hertas Flak eller Fredrikshavns bukten.
Göteborgs hamn (Preemraff Göteborg med flera) med fem nautiska mil farled i
trång skärgård.
Stenungssund/Uddevalla med mycket trång farled i skärgård upp till 36 nautiska
mil.
Trafiken till och från Preemraff Lysekil (Brofjorden).

1.4.5
Dimensionerande skadefall
Följande kriterier (LSO) ska vara uppfyllda för att en kommunal räddningsinsats ska vara
motiverad:
✓
✓
✓
✓

Behov av ett snabbt ingripande
Det hotade intressets vikt
Kostnaderna för insatsen
Omständigheterna i övrigt

Kommunal räddningstjänsts verksamhet är, under förutsättning att oljan befinner sig på
kommunalt ansvarsområde, inriktad mot att förebygga och hantera oljeutsläpp under följande
förhållanden:
➢ Då oljan utgör en fara för den naturmiljö som berörs samt riskerar att förvärra en redan
inträffad miljöskada.
➢ Då oljan kan leda till sekundära skador eller annan påverkan på bebyggelse, miljö,
kulturvärden liksom socioekonomiska värden.
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2

RÄDDNINGSTJÄNSTFAS

2.1

Förebyggande verksamhet/val av metodik

2.1.1
Operativt oljeskadeskydd till sjöss och på land
Generellt gäller att ju tidigare och kraftfullare insatser som kan sättas in mot oljeutsläpp desto
större är chansen att bekämpningen blir framgångsrik. Insatser med betoning på tidiga och
kraftfulla utförs i första hand av statliga aktörer såsom Kustbevakningen då anledningar till
oljeutsläpp ofta kan härledas till statligt ansvarsområde.

I första hand vidtas åtgärder ombord på olycksfartyget för att förhindra eller i möjligaste mån

begränsa ett utsläpp. Sådana åtgärder omfattar bland annat omlastning av olja ombord från
skadade till oskadade tankar, trimning (vattenpumpning mellan tankar), läktring av olja från det
skadade fartyget till ett annat fartyg samt tätning av skadade tankar.

I andra hand vidtas åtgärder för att begränsa spridningen av den olja som kommit ut i vattnet.
Detta görs genom att oljan omges med länsor (inlänsning), därefter påbörjas arbetet med att ta
upp oljan ur vattnet.

I tredje hand inriktas arbetet mot att ta upp mesta möjliga volym ur vattnet. Samtidigt vidtas

åtgärder för att förhindra att olja förs in i strandzonen, sprids och når särskilt känsliga områden,
samt att oljan sprider sig längs land och drabbar ytterligare områden. Digital MiljöAtlas är ett
första verktyg för prioritering av skyddsvärda områden samt eventuella vikar som kan offras.
2.1.2
Prioritering/metodval för oljebekämpning vid påslag
Möjligheterna att framgångsrikt bekämpa ett oljeutsläpp beror till största delen på vilka fysikaliska
och kemiska egenskaper oljan har, hur snabbt bekämpningsinsatsen kan påbörjas och hur
skyndsamt resurser byggs upp. Andra framgångsfaktorer som bör nämnas är tillgång till lämplig
utrustning och metoder, personalens utbildning och träning samt väderförhållandena på platsen.
Valet av metod bör ske i samråd med MSB, HaV, Länsstyrelsen samt Kustbevakningen.
Faktorer som styr metodvalet inför en oljesanering i strandzonen.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vattenstånd.
Typ av strand eller kust.
Hur viktig och intressant är berörd strandzon från ett ekologiskt- och socioekonomiskt
perspektiv?
Vilken volym handlar det om?
Hur djupt har oljan spridit sig i strandmaterialet?
Vilken typ av oljeprodukt är det och vilken form och tillstånd befinner den sig i?
Vilka möjligheter finns det att transportera utrustning till området?
Vilka möjligheter finns det att landa och transportera farligt avfall (olja och/eller
kontaminerat material) från området?
Vilka yttre förhållanden – vågor, strömmar, väderlek – råder i området?
Hur stora skador har det blivit på stranden?
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2.2

Normativt inriktningsbeslut för räddningschef

Med normativt inriktningsbeslut menas räddningschefs övergripande beslut för inledande insatser
och minimiberedskap. Följande moment skall beaktas.

Säkerheten för egen personal - Säkerheten skall alltid prioriteras. Taktiken skall anpassas mot
bakgrund av riskbilden. Säkerhet och försiktighet går alltid före verkan.

Ekologiska och socioekonomiska värden - För att tillvarata dessa krävs en
insatsprioritering.

Åtgärder avseende djur - Samverkan skall ske med Länsstyrelsens naturvårdsenhet samt HaV.
Kontakt tas med organisationer som eventuellt kan ta hand om oljeskadade djur.

Kraftsamling av resurser - Resurserna skall dimensioneras i syfte att skapa lokal

överlägsenhet, särskilt ifråga om förebyggande åtgärder om möjligt innan utsläppet når land. Vid
behov går begäran om militär räddningshjälp med stöd av LSO 6 kap 7§, direkt till
Försvarsmakten. Moduler ur MSB:s oljeskyddsförråd, som rekvireras via MSB:s TiB, kan
användas vid större utsläpp. Det är väsentligt att det specifika behovet tydligt framgår i samband
med att modulerna begärs.

Uthållig ledning skall etableras på två nivåer - Ansvarigt räddningstjänstbefäl ute på

skadeplats bör tidigt förses med resurser till en fältstab. Räddningschef i beredskap med stab för
systemledning aktiveras i lämplig lokal exempelvis LC 54 (ledningscentral Trollhättan) eller
berörd kommuns ledningscentral/stabsrum.

Samverkan med media, kommunledning och Länsstyrelsen - Samverkan med media

avser råd, information och varning till allmänheten. RCB ansvarar även för att samverkan sker
med kommunledning och förvaltningar. Länsstyrelsen, grannkommuner och MSB skall hållas
underrättade om läget vid större oljeutsläpp.

Samverkan med markägare, försäkringsbolag samt restvärdesledare - Markägarmöten skall
ske tidigt vid räddningsinsats samt i samband med avslutning av arbetet.

Arbetet skall dokumenteras- Avser bland annat insatta resurser, eventuella frivilliga,

utrustning, händelseförlopp, vidtagna åtgärder som underlag för analyser och ekonomisk
redovisning efter insatser. För att ersättning ska utgå måste en fullständig dokumentation kunna
visas upp efter slutfört arbete. Det bör från början finnas funktioner som hanterar
dokumentationen, arbetet bör inte underskattas.
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2.3

Räddningschefens uppgifter
– hanteras med hjälp av utsedd stab

Analys, uppföljning och samverkan
Följa upp läget ute på skadeplats i samverkan med Kustbevakningen och/eller andra aktörer.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kvantitet utläckt olja.
Egenskaper hos utläckt olja.
Plats för utsläpp.
Utredningar.
Vindriktning, vindstyrka.
Skadade land- och vattenområden.
Typ av skador.
Oljeskadade djur.
Pågående och planerade åtgärder.
Prognos.
Övrigt som kan vara av intresse.

Ta fram förslag till inriktningsbeslut till Räddningschefen.
Prognoser, riskbedömningar och omfall.
Bevaka uthållighet och avlösning av operativa räddningstjänstbefäl.
Samverka med berörd/berörda kommunledning/kommunledningar och
Länsstyrelsen.
Samverka med markägare och experter på natur- och miljövård.

Logistik på lång sikt
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dokumentera och skapa räddningsresurser.
Initiera helikopterresurser vid behov.
Begära resurser från Försvarsmakten vid behov enligt LSO.
Samverka med eventuell Frivillig Resursgrupp, FRG.
Planera avlösningar av räddningsenheter.
Bevaka att insatta räddningsenheter får mat, dryck och utrustning.
Förbered för övergång till saneringsfas genom att, när det närmar sig, i
förväg bjuda in saneringsfasens beslutsfattare i handlingarna.

Information, massmediaservice
▪
▪

Använd kommunens informationsansvarige för kontinuerlig information
och råd till allmänheten/media.
Lägesrapporter till Länsstyrelsen och kommunledningen; intern
information.

Stöd och personalvård
▪
▪
▪

Organisera funktion för återhämtning och personalvård.
Samverka med kommunen om stöd till drabbade privatpersoner.
Bevaka att sjukvårdsresurser är tillgängliga.

Dokumentation och samband

▪ Omhänderta bildöverföring från skadeområde.
▪ Dokumentera beslut, åtgärder, inskrivning av frivilliga, ingrepp i annans rätt i samverkan
med RL.
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▪
▪
▪
▪

IT-stöd såsom lägeskartor, flygfoton, Internet.
Radiopassning, telefonpassning.
Dokumentera underlag för ekonomisk redovisning efter insatser.
Foton och positioner (GPS) tas för omfattning och användning vid uppföljning av
miljöeffekter.

Lägesbilder och åtgärder skall dokumenteras. Dokumentationen utgör underlag för MSB:s
bedömning av ekonomisk ersättning för kommunens kostnader gällande räddningstjänst och
sanering vid ett oljeutsläpp.

2.4

Information/massmedia

Informationsansvarig skall
▪
▪
▪
▪
▪

Svara för den externa informationen till massmedia och allmänheten.
Samverka med kommunernas informationsfunktioner.
Vid behov hjälpa till med informationen till andra myndigheter.
Svara för planeringen av eventuella studiebesök.
Samordna information med andra aktörer.

Massmedia

Pressmeddelande sänds ut i enlighet med respektive kommuns informationsplan/-policy. Syftet
är först och främst att få ut råd och information kring händelsen till allmänheten i området.

Informationsmöten

Vid behov kan information spridas genom möten med olika organisationer i drabbade områden,
till exempel lokala föreningar.

2.5

Miljö- och hälsoskydd/räddningsinsats

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten från berörd kommun ansvarar för följande åtgärder under
en räddningsinsats vid oljepåslag.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bistå räddningstjänsten med information och stöd för prioriteringar rörande naturvärden
som berörs eller riskerar att beröras av oljepåslag.
Digital MiljöAtlas och Sea Track Web kan användas för uppdatering.
Upprätta och hålla kontakt med HaV.
Ha tillsynsansvar rörande miljöfarlig verksamhet som t ex hantering av miljöfarligt avfall.
Upprätta kontakt med organisationer som eventuellt kan ta hand om oljeskadade fåglar.
Eventuell medverkan i stabsarbete och massmediakontakt.
Strandinventering, geografisk positionering och fotodokumentation för uppföljning av
effekter.
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2.6

Fältstabens uppgifter

Fältstaben skall stödja skadeplatschefen/saneringsledaren. 1-2 personer utses omgående och
numeräret förstärks vid behov. Fältstaben utför följande uppgifter.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2.7

Dokumentera skadan innan insatsen påbörjas. Fotografering och geografisk
positionering.
Lägesrapporter, prognoser och resursbeställningar till RCB/stab.
Bedömer risker i skadeområdet. Behov att evakuera boende?
Samverkar tidigt med markägare.
Avlastar skadeplatschefen med radiokommunikation och dokumentation.
Understöder informationsansvarig att lämna service till media på platsen.
Ansvarar för logistik, underhåll och dokumentation av utplacerad utrustning.
Underhåll, sjukvård och bevakad materieldepå
Utspisning genom eventuell FRG eller Försvarsmakten.
Sjukvård genom ambulans eventuell FRG eller Försvarsmakten.
Materieldepå inrättas och placeras i närheten av ledningsplatsen. Utrustning ägarmärkes.
Materialdepån skall bevakas/bemannas och i anslutning till materieldepån skall
möjligheter till rengöring, återställning av materiel finnas.
Helikopterlandningsplats ordnas på ca 100–200 meters avstånd från ledningsplatsen ur
buller- och säkerhetssynpunkt.
Inskrivning av eventuella frivilliga skall noggrant dokumenteras. Använd särskild blankett.
Utan inskrivning får frivilliga ej sättas in i räddningsinsats.
Vid avslutande av räddningsinsats skall RCB/LC 54 och räddningsledaren samråda om
tidpunkt och överlämnande till objektsägaren. Markägarmöte skall genomföras om det
finns drabbade markägare utöver stat och kommun. Se minneslista för markägarmöte.
Vid uppstart bör avtal tecknas om leverans av utrustning, drivmedel, mat mm.

Markägarsammanträde

Mötet initieras av LC 54 alternativt RCB och genomförs tidigt vid räddningsinsats samt vid
avslutande av räddningsinsats. Lämplig lokal kan vara bygdegård, församlingshem eller
brandstation.

Deltagare

Representanter för räddningstjänsten
Representant för kommunledningen
Markägare
Försäkringsbolag

Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mötets syfte.
Presentation av deltagarna.
Händelseutveckling i stort (karta).
Media och informationsarbetet.
Resurser i insatsen.
Kommunens ansvar.
Den enskildes/markägarens ansvar efter avslutad räddningsinsats.
Kommunens kostnader, statens ersättning, markägarens försäkringsfrågor.
Övriga frågor.
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3

SANERINGSFAS

3.1

Saneringsorganisationens uppgifter

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Samråd med de ansvariga och arbetsledande funktionerna från räddningstjänstfasen.
Inventering av området innan sanering påbörjas.
Sanering av olja från naturområden, badstränder, hamnar mm.
Kontakt med organisation för sanering av vilt/fågel.
Rengöring av personal och utrustning.
Arbetsmiljöfrågor för saneringspersonal.
Hantering av oljerester och oljehaltigt material.
Upprättande av plats/platser för omlastning av olja i hamn eller annan lämplig plats.
Dokumentation av saneringsarbete och kostnader.
Medverkan i massmediakontakter.
Eventuell samordning med pågående räddningsinsats.

3.2

Fältstabens1 uppgifter

Se avsnitt 2.6 ovan.

3.3

Miljö- och hälsoskydd vid saneringsfas
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sammanställning av information om oljepåslagets utbredning. Fotografera och GPSpositionera.
Bistå saneringsorganisationen med information och stöd för prioriteringar rörande
naturvärden inom prioriterade områden och inom andra områden som berörs av
oljepåslag.
Samordna saneringsmetod och saneringsnivå med saneringsledaren.
Hålla kontakt med HaV eller annan expertis inom oljekemi, miljöpåverkan och
naturvårdsbiologi.
Ansvara för tillsyn rörande miljöfarlig verksamhet, t ex hantering av miljöfarligt avfall,
kemikalier, omlastningsplatser mm.
Vid behov hålla kontakt med organisationer som kan ta hand om oljeskadade fåglar.
Medverka i kontakten med massmedia.

1Stabsarbete

eller mer preciserat, strukturerat ledningsarbete i geografisk närhet till skadeplats/olycksplats. Det kan
finnas fördelar att inte enbart bedriva stabsarbete på ett avskilt ställe, exempelvis en brandstation eller i ett
kommunhus. I en fältstab har ingående befäl och expertis från andra aktörer såsom kommunens miljöförvaltningar
sannolikt en bättre verklighetsanknytning. I realiteten handlar i denna plan om fysisk kontakt med personalen som
praktiskt jobbar i miljöräddningsinsatsen/oljesaneringsinsatsen.
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3.4

Information/massmedia

Informationsansvarig skall
▪
▪
▪
▪
▪

Svara för den externa informationen till massmedia och allmänheten.
Samverka med kommunernas informationsfunktioner.
Vid behov hjälpa till med informationen till andra myndigheter.
Svara för planeringen av eventuella studiebesök.
Samordna information med andra aktörer.

Massmedia

Pressmeddelande sänds ut i enlighet med respektive kommuns informationsplan/-policy. Syftet
är först och främst att få ut råd och information kring händelsen till allmänheten i området.

Informationsmöten

Vid behov kan information spridas genom möten med olika organisationer i drabbade områden,
till exempel lokala föreningar.
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DELREGIONAL
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Bilaga A - Räddningstjänstfas

Minneslista för räddningstjänststab

Ledningsplats upprättas i respektive brandstations räddningscentral eller annan lämplig lokal. En
stab under ledning av en stabschef utses och inrättas via LC 54 på uppdrag av Räddningschef
eller Räddningschef i beredskap. Staben har följande uppdrag:
▪
▪
▪
▪
▪

Skall vara fullt utbyggd senast dygnet efter aktivering.
Skall stödja systemledning av hela verksamheten med perspektiv 1–4 dygn framåt.
Skall kunna hantera flera samtidiga räddningsinsatser, kommunens beredskap och
samverkan.
Skall vid behov också kunna stödja kommunledningen bland annat med analysarbete,
lägesuppföljning och samverkan.
Skall vid behov avdela samverkansbefäl från räddningstjänsten till kommunledningen.

Räddningschef eller RCB svarar för diskussioner med Länsstyrelsen om eventuellt övertagande av
ansvar för räddningstjänst.

Minneslista för RCB
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kontakta Kustbevakningen för informationsutbyte och lägesrapport samt prognoser. Vid
stort oljepåslag kan det vara Länsstyrelsen som samordnar kontakten med
Kustbevakningen.
Kraftsamla resurser i ett tidigt skede, även på vaga indikationer, informera regionsbefälet2
Gör avstämning med TiB Länsstyrelsen
Begär resurser från Kustbevakningens miljöskyddsförråd via TiB MSB
Efter bedömning, begär understöd från andra kommuner
Begär upp helikopter för rek/transportinsats
Kalla in sambandsoperatörer till ledningscentral
Larma Stabschef och initiera stab i ledningscentral
Förbered kontakt med bl a Kustbevakningen, Västkuststiftelsen, Länsstyrelsen, MSB,
HaV, miljö- samt tekniska förvaltningen för eventuell medverkan.
Förstärk RL/skadeplatschef/saneringsledare med fältstab.
Larma ut lämplig personal som fältstab.
Begär vid behov ledningscontainer från Munkedal via SOS.
Förbered kontakt med Kustbevakningen
Starta upp stabsarbetet i ledningscentral så fort personalen anländer
Följ det normativa inriktningsbeslutet för större oljeutsläpp
Låt radiooperatörerna sköta sambandet
Dokumentera order och åtgärder
Påminn skadeplatschef om tidig samverkan med markägare
Begär utförlig väderprognos från SMHI

Regionsbefälet är en funktion i Norra Bohuslän som bakats in i rollen Räddningschef i beredskap för Uddevalla
kommun. Tanken är att detta befäl ska involveras i räddningsinsats då det föreligger behov av resursutnyttjande över
kommungränser. Denna organisation som kan initieras benämns ”Ledningsstöd Norra Bohuslän”. Regionsbefälet
utgör vid stora insatser, såsom omfattande oljepåslag, en normativ och strategisk avlastning för Räddningschef i
beredskap i berörd kommun. Se vidare bilaga X.
2
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Exempel på organisering av stab
Befattning
Stabschef
Analys, uppföljning, samverkan
Logistik
Information, mediaservice
Stöd och personalvård
Dokumentation och samband
Ledning FRG
Externa samverkansrepresentanter

Bemanning
inledningsvis
1
(=stabschefen)
1
1
1 (radiooprc, ass)
1

Bemanning
fullt utbyggd
1
1–2 (miljöexpertis)
2-3 -”2 -”1
1–2
1
Koordinator för
helikopterverksamhet
(Försvarsmakten)
Länsstyrelsen
Ev Kustbevakningen
Ev Miljö & Hälsa
Ev Nationalparken
Ev övriga förvaltningar
Ev MSB
Ev norsk myndighet

Minneslista för skadeplatschef med fältstab
▪ Genomför strandinventering i drabbade områden, med fokus på prioriterade områden, se
insatskort i Digital Miljöatlas. Använd inventeringsprotokoll. Se bilaga.
▪ Fastställ åtgärder enligt MSB:s saneringsmanual.
▪ Avdela ansvarig personal för förande av dagbok/loggar i WIS, LUPP eller motsvarande.
Se bilaga F och G
▪ Inventera vilken personal, utrustning samt transportmedel som finns tilldelade.
▪ Organisation och plats för sanering. Uppmärksamma ansvaret för arbetsmiljön med
hänsyn till rådande omständigheter.
▪ Kontrollera spridningsprognoser från Sea Track Web via KBV/MSB samt aktuella
väderprognoser.
▪ Observera att säkerhet alltid går före verkan.
▪ Ordna ledningsplats i exempelvis bygdegård, församlingshem, skola eller
ledningscontainer. Ledningsplatsen bör ligga en bit bort ifrån skadeområdet.
▪ Ordna brytpunkt vid större öppen plats med tillfartsvägar från flera håll.
▪ Val av hamn för omlastning från sjötransport till landtransport.
▪ För transport av avfall inklusive farligt avfall krävs tillstånd enligt 26 § avfallsförordningen
(2001:1 063).
▪ Utse ansvarig för logistikplaneringen i samband med ett utsläpp.
▪ Utse lämplig plats för omlastning av ihopsamlat material.
▪ Välj plats för mellanlagring av oljerester och oljehaltiga massor. Mellanlagret bör kunna
tas i drift inom 1 dygn efter larm. Varaktigheten kan beräknas till 2–12 månader beroende
på omfattning. Överföring, insamling samt transport och lagring av oljehaltigt avfall är
viktiga steg under bekämpning och sanering. Hela hanteringskedjan, från lossning via
transport och mellanlagring till det slutliga omhändertagandet av den olja som tagits upp
ur vattnet eller från stränderna, måste fungera effektivt och smidigt. Därför är det viktigt
att planera för att kunna ta hand om de stora volymer oljerester av varierande renhet och
med olika egenskaper som det ofta är frågan om. Om lagringen sker på annan plats än där
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saneringen pågår ses lagringen som en mellanlagring av avfall eller farligt avfall, vilket är
anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken 9 kap. Det bedöms i

planeringsläget inte möjligt att göra de investeringar som krävs för att kunna söka
ett tillstånd för en permanent lösning. Vid en händelse som kan kräva
mellanlagring skall därför kontakt tas med Länsstyrelsen skyndsamt för att få de
tillstånd som krävs för en tillfällig mellanlagring.
Avfallshanteringsföretag kan anlitas för att ansvara för avfallshanteringen, till exempel utse
mellanlagringsplatser samt ansvara för deponi av uppsamlad olja. Expertis för hantering av
stora volymer av avfall finns att tillgå i kommunen samt i regel i avfallshanteringsföretagens
organisation. Se resurs- och kontaktlista i bilaga C.
Tillfällig förvaring av olja och oljeblandat material i anslutning till stranden under pågående
sanering kan betraktas som ”omlastning” och det ställs då inte krav på anmälan eller tillstånd
enligt Miljöbalken. För att undvika spridning till omgivningen bör lagringen ske i täta
containrar på tätt underlag.
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Bilaga B – Saneringsfas
Minneslista för saneringsledare med fältstab
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Observera att säkerhet alltid går före verkan.
Genomför strandinventering i drabbade områden, med fokus på de prioriterade
områden, insatskort i Digitalt MiljöAtlas. Använd inventeringsprotokoll. Se bilaga E
Fastställ saneringsåtgärder enligt MSB:s saneringsmanual.
Fastställ samstämmig nivå för saneringsmetod.
Avdela personal för förande av dagbok, loggar samt utförda åtgärder i MiljöAtlas.
Sammanställning av förda åtgärdsdokument förda av respektive arbetsledare. Se bilaga F
och G
Inventera vilken personal, utrustning samt transportmedel som finns tilldelade.
Organisation och plats för sanering. Uppmärksamma ansvaret för arbetsmiljön med
hänsyn till rådande omständigheter.
Ordna plats och organisation för sanering av personal och utrustning
Kontrollera spridningsprognoser från Seatrackweb samt aktuella väderprognoser.
Upprätta kontakt med organisationer som eventuellt kan ta hand om oljeskadade fåglar.
Ordna ledningsplats i exempelvis bygdegård, församlingshem, skola eller
ledningscontainer.
Ledningsplatsen bör ligga en bit bort ifrån skadeområdet.
Ordna brytpunkt3 vid större öppen plats med tillfartsvägar från flera håll.
Välj hamn för omlastning från sjötransport till landtransport
För transport av avfall inklusive farligt avfall krävs tillstånd enligt 26 § avfallsförordningen
(2001:1 063).
Utse ansvarig för logistikplaneringen i samband med ett utsläpp.
Utse lämplig plats för omlastning av ihopsamlat material.
Välj plats för mellanlagring av oljerester och oljehaltiga massor. Mellanlagret bör kunna
tas i drift inom 1 dygn efter larm. Varaktigheten kan beräknas till 2–12 månader beroende
på omfattning. Överföring, insamling samt transport och lagring av oljehaltigt avfall är
viktiga steg under bekämpning och sanering. Hela hanteringskedjan, från lossning via
transport och mellanlagring till det slutliga omhändertagandet av den olja som tagits upp
ur vattnet eller från stränderna, måste fungera effektivt och smidigt. Därför är det viktigt
att planera för att kunna ta hand om de stora volymer oljerester av varierande renhet och
med olika egenskaper som det ofta är frågan om. Om lagringen sker på annan plats än där
saneringen pågår ses lagringen som en mellanlagring av avfall eller farligt avfall, vilket är
anmälning eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken 9 kap.

"Brytpunkt används generellt då många enheter larmas till en räddningsinsats/olycka. Utses i allmänhet av
räddningsledaren. Denna geografiska definierade plats skall ha goda tillfartsmöjligheter och ligga skyddad från fara,
exempelvis drivande rökgaser, allmänhet eller tät trafik. Till denna plats dirigeras enheter i avvaktan på insats. Ibland
svarar ett brytpunktsbefäl för samband och logistik på brytpunkten."
3
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▪

Det bedöms i planeringsläget inte möjligt att göra de investeringar som krävs för
att kunna söka ett tillstånd för en permanent lösning. Vid en händelse som kan
kräva mellanlagring skall därför kontakt tas med Länsstyrelsen skyndsamt för att
få de tillstånd som krävs för en tillfällig mellanlagring.

Avfallshanteringsföretag kan anlitas för att ansvara för avfallshanteringen, till exempel utse
mellanlagringsplatser samt ansvara för deponi av uppsamlad olja. Expertis för hantering av
stora volymer av avfall finns att tillgå i kommunen samt i regel i avfallshanteringsföretagens
organisation. Se resurs- och kontaktlista i bilaga C.
Tillfällig förvaring av olja och oljeblandat material i anslutning till stranden under pågående
sanering kan betraktas som ”omlastning” och det ställs då inte krav på anmälan eller tillstånd
enligt miljöbalken. För att undvika spridning till omgivningen bör lagringen ske i täta
containrar på tätt underlag.
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Bilaga C - Resurs- och kontaktlista vid oljeutsläpp
Länsor, bandvagnar och terrängfordon

Rekvirering görs av räddningsledaren via berörd RCB, LC 54 0520-160 70 (Ledningscentralen i
Trollhättan) eller MSB:s TiB 054–150 150.

Helikopter

Militär helikopter söks via SOS/JRCC.
Polishelikopter Säve söks via polisens RLC i Göteborg 010-569 06 12/36 eller SOS

Internationella oljeskadefonden

Kontakt med fonden sker via MSB:s TIB 054–150 150
www.iopcfunds.org

Kartor och flygfoton

Kommunkartan skala 1:50 000
Fastighetskartan skala 1:20 000
Dessutom karta över kommunen digitalt som kan anpassas i skala.
Flyg/ortofoton över respektive kommun finns digitalt på kart- och mätavdelningar el. motsv.
Länsstyrelsens Digital MiljöAtlas (www.gis.lst.se/miljoatlas)

Kemikalieinspektionen
08-519 411 00

Kustbevakningen

Kustbevakningen växel, 031-727 91 00
Massmediahänvisning, 031-727 91 39
Kustbevakningen har tillgång till eget flyg samt satellitövervakning för bedömning av utsläpp till
sjöss. De bistår även med spridningsberäkningar.

Lokalradion

Radio Väst, 0522-67 00 00, Södergatan 3, 452 26 Uddevalla

TV

TV4 Nyheterna Väst, 0520-40 37 00, nyheterna.vast@tv4.se
SVT Västnytt, 031-83 72 60, vastnytt@svt.se

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Tjänsteman i beredskap, TiB söks via SOS. Journummer 031-334 11 06 (Enheten för Skydd och
säkerhet, 010-224 40 00)
Naturavdelningen (skyddsvärda områden), 010-224 40 00
Miljöskyddsavdelningen (avfallsfrågor, miljögifter), 010-224 40 00
Vattenavdelningen (provtagning och uppföljning av miljön), 010-224 40 00

Militära resurser

Söks alltid via vakthavande befäl, 0500–466 100
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Miljörestvärdesledare

Thomas Natanaelsson, 0734-14 26 86 (Göteborg)
thomas.natanaelsson@rvr.nu
Morgan Palmquist, 0705-56 42 32 (Karlstad)
morgan.palmquist@rvr.nu
Göran Sandström, 0702-35 06 55

mailto:goran.sandstrom@rvr.nu

Naturvårdsverket
010-698 10 00

HaV

HaV 010-698 6000

Omhändertagande av oljeskadade djur

Oljeskadade fåglar kan avlivas/tvättas. Kontakt kan tas med Katastrofhjälp för fåglar och vilt
(KFV), 070-547 17 00, 070-558 75 48, 070-547 15 66 eller Fågelcentralen 0303-165 01.

Statens vilt

Vissa djur och fågelarter som påträffas (för mer information kring vilka arter gå in på
www.nrm.se) skadade eller döda är man skyldig att anmäla till Polisen. Gällande skadade
fåglar/djur kontaktar polisen Naturvårdsverket, 010-698 10 00. Döda fåglar/djur sändes till
Naturhistoriska Riksmuseet, 08-51 95 40 00, 070- 393 66 71.

MSB:s nationella oljeskyddsdepåer

Rekvirering sker via Tjänsteman i beredskap (Tib) på MSB, 054–150 150

SSRS

Jour Stenungsund och Uddevalla, 0709-71 39 77, rs.stenungsund@ssrs.se
Jour Kärringön, 0705-80 81 46, rs.karingon@ssrs.se
Jour Strömstad, 0705-80 81 47, rs.stromstad@ssrs.se

Stena Recycling AB/Miljö, journummer
Göteborg, 010-445 53 04
Uddevalla, 010-445 50 60 filial
Stenungsund, 0303-77 33 75 filial

Rambo AB – avfallsminimering och återvinning
Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum
Växelnummer, 0523-66 77 00

Uddevalla Energi – avfallshantering
Uddevalla
Växelnummer, 0522-69 62 69

Strömstad kommun – avfallshantering
Strömstad
Växelnummer, 0526–19 000

Ragn-Sells AB – ADR

Strömstad
Växelnummer, 0771-88 88 88
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Bilaga D – Resursuppbyggnad och tillvägagångssätt för fiktivt skadefall
En miljöräddningsinsats i samband med ett större oljepåslag till sjöss utanför Bohuskusten kan
leda till behov av omfattande samverkan mellan olika aktörer. För att åskådliggöra detta följer här
ett exempel på hur det skulle kunna se ut.

Larm

Sannolikt får kommunal räddningstjänst kännedom om oljepåslag via SOS som i sin tur får
informationen från JRCC (Joint Rescue Coordination Center), om den inte inkommer direkt till
SOS. Insatsledaren eller annat motsvarande högre befäl inom kommunal räddningstjänst får ofta
den typen av larm själva. Detta innebär att berörda räddningsstyrkor inte larmas per automatik i
förstaläget då hjälpbehovet i det tidiga skedet är svårbedömt.

Inledande åtgärder

Högre befäl från berörd eller hotad kommunal räddningstjänst begär via SOS att komma i
kontakt med Kustbevakningen för att diskutera resursuppbyggnad och informera sig mer
gällande omfattningen.
Berörd kommuns RCB aktiveras om utsläppet visar sig vara stort och om det bedöms kunna leda
till miljöräddningstjänst över kommungränserna.
Berörda kommuners politiska ledning och säkerhetssamordnare aktiveras i syfte att sätta samman
lämplig kommunal STAB för att hantera händelsen. Sambandsfrågan hanteras också mellan
skadeplats, kommunal STAB, räddningstjänst STAB, JRCC, Kustbevakning- och Länsstyrelsen.

Fortsatta åtgärder

Lämpliga räddningsstyrkor från land i samverkan med Kustbevakningens resurser från sjösidan
inleder arbetet med att skapa en lägesbild av miljöolyckan. För olja som hotar att nå land och som
befinner sig på statligt ansvarsområde sker upptag mha KBV:s resurser efter beslutsstöd från
Miljö Atlas, Sea Track Web och kommunernas miljöförvaltningar samt eventuellt Länsstyrelsens
prioriteringar. Befinner sig oljan i stället i kommunalt utpekat ansvarsområde eller om oljan just
nått land men inte bedöms statisk (fastnat permanent på land) hanterar kommunal
räddningstjänst motsvarande upptagningsarbete.

25

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-10-20

LKS 2019-000383

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Digital Agenda för SML 2019-2022, revidering
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-20, §20, att anta strategidokumentet
”Digital agenda för SML 2019–2022”. Lysekils kommun har tagit fram en
revidering av den digitala agendan som har presenterats och godkänts i SML
Styrgrupp och Samverkansråd 2019-09-27. Anledningen till revideringen är främst
att förtydliga dokumentets innehåll genom strukturella förändringar. Målen som
presenterades i ursprungsdokumentet är dem samma i den reviderade versionen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det reviderade
strategidokumentet Digital agenda för Sotenäs/Lysekils/Munkedals kommun 2019
– 2022.
Ärendet
Revideringen som gjorts i SMLs digitala agenda är främst av strukturellt slag för att
skapa ett tydligare innehåll. Målen i den reviderade digitala agendan är helt
oförändrade.
SMLs digitala agenda ska bidra till en:
 Enklare vardag för privatpersoner och företag.
 Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet.
 Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.
Förvaltningens synpunkter
Den digitala agendan är ett strategiskt dokument som beskriver kommunernas
strategiska förhållningssätt till digitalisering. Den föreslagna revideringen
förtydligar styrningen och ansvaret för denna strategi.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef
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Strategi
Denna strategi anger den övergripande inriktningen för IT-utveckling och digitalisering inom
Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils kommuner.
Med kommunernas invånare i fokus och ett kommungemensamt helhetsperspektiv, ger ITutveckling och digitalisering kommunerna förutsättningar att:







Vända klimat- och samhällsutmaningar till framgångar.
Stärka allmänhetens möjlighet till insyn och delaktighet i den demokratiska processen.
Kontakten med kommunerna präglas av öppenhet, likabehandling och trygghet.
Stärka innovationskraften för invånare och företag genom tillgängliggörande av
kommunernas informationsresurser.
Höja kvalitén och öka effektiviteten i SML- kommunernas verksamheter.
Stärka kommunernas attraktionskraft som arbetsgivare genom IT-lösningar som främjar
effektivitet, samverkan, delaktighet och öppenhet. SML- kommunerna bidrar till
nationella och regionala mål för digitalisering och är ett föredöme i att tillvarata och
utveckla digitaliseringens möjligheter.

Allt som kan digitaliseras ska digitaliseras där det skapar nytta och frigör resurser till
kärnverksamheten.

Mål
SML:s digitala agenda ska bidra till:




Enklare vardag för privatpersoner och företag.
Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet.
Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Bakgrund
EU
2010 tog EU fram en långsiktig strategi för tillväxt, Europa 2020, där den digitala agendan är ett
av sju huvudinitiativ för att möta Europas framtida utmaningar. Den digitala agendan har
ambitionen att ta ett helhetsgrepp kring hur IT kan vara ett verktyg för att effektivisera och
stimulera tillväxt samtidigt som det kan ge ett rikare och bättre vardagsliv för alla som bor,
besöker och verkar i kommunen. EU-kommissionen uppmanar alla intressenter i Europas digitala
strategier att samverka för att säkerställa Europas plats i en globalt konkurrensutsatt digital
framtid.

Regeringen
2011 presenterades IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige. Alla län och regioner i
Sverige har därefter signerat avsiktsförklaringen om att ta fram en regional digital agenda. Den
nationella digitala agendan spänner över alla politikområden. Den digitala agenda för Sverige är
en sammanhållen strategi som syftar till att statens befintliga resurser ska användas bättre. Under
2017 presenterade regeringen en strategi för hur digitaliseringspolitiken ska bidra till
konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.
Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i
världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Västra Götaland
Västra Götalands regionala digitala agenda ”Smart region västra Götaland” antogs 2015
tillsammans med en handlingsplan. Syftet med den regionala digitala agendan är att påverka
digitaliseringens utveckling för länet på ett sätt som främjar digitalisering i människans tjänst.
Målet med den regionala digitala agendan är att Västra Götaland ska vara i världsklass på att
använda digitaliseringens möjligheter. För att leva upp till ambitionerna utifrån de nationella och
regionala initiativen krävs aktiviteter på kommunal nivå.

Kommunernas utmaningar
Kommunerna står inför stora utmaningar de kommande åren med en åldrande befolkning och krav
på ökad samhällsservice tillsammans med en begränsad ekonomi. Samtidigt ökar förväntningarna
från den nya generationen på att kommunal service ska kunna erbjudas på ett tidsenligt sätt med
hjälp av modern teknik. Om kommunerna ska klara att leverera förväntad samhällsservice under
dessa förutsättningar krävs en utveckling mot ökad digitalisering och effektivare arbetsmetoder
som kommer alla till del.

Kommunen som attraktiv arbetsgivare
En stor utmaning är även att utveckla och behålla medarbetare samt att rekrytera kompetent
personal. Att vara en attraktiv arbetsgivare i en tid när konkurrensen om kompetent personal ökar
blir allt viktigare. För att lyckas med digitaliseringen krävs ett gott digitalt ledarskap och för att
leva upp till den digitala agendan krävs uthållighet, engagemang, kompetens, resurser och viljan
att förändra och förbättra.

Utvecklingen av e-samhället
Människor förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta sina ärenden, få
tillgång till information och ha möjlighet till inflytande genom digitala kontaktvägar.
Utvecklingen av e-samhället erbjuder stora möjligheter för att möta dessa förväntningar och även
klara samhällsutmaningar såsom åldrande befolkning, välfärdens finansiering, globalisering och
minskad klimatpåverkan. Det handlar både om att arbeta långsiktigt och vara följsamma i en
mycket snabbt föränderlig digital värld. Agendan är en strategisk vägledning – ett övergripande
måldokument – som kommunerna i SML kan samlas kring i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Kommunens utmaningar
Kommunerna står inför stora utmaningar de kommande åren med en åldrande befolkning och krav
på ökad samhällsservice tillsammans med en begränsad ekonomi. Samtidigt ökar förväntningarna
från den nya generationen på att kommunal service ska kunna erbjudas på ett tidsenligt sätt med
hjälp av modern teknik. Om kommunerna ska klara att leverera förväntad samhällsservice under
dessa förutsättningar krävs en utveckling mot ökad digitalisering och effektivare arbetsmetoder
som kommer alla till del.

Kommunen som attraktiv arbetsgivare
En stor utmaning är även att utveckla och behålla medarbetare samt att rekrytera kompetent
personal. Att vara en attraktiv arbetsgivare i en tid när konkurrensen om kompetent personal ökar
blir allt viktigare. För att lyckas med digitaliseringen krävs ett gott digitalt ledarskap och för att
leva upp till den digitala agendan krävs uthållighet, engagemang, kompetens, resurser och viljan
att förändra och förbättra.

Utvecklingen av e-samhället
Människor förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta sina ärenden, få
tillgång till information och ha möjlighet till inflytande genom digitala kontaktvägar.

Utvecklingen av e-samhället erbjuder stora möjligheter för att möta dessa förväntningar och även
klara samhällsutmaningar såsom åldrande befolkning, välfärdens finansiering, globalisering och
minskad klimatpåverkan. Det handlar både om att arbeta långsiktigt och vara följsamma i en
mycket snabbt föränderlig digital värld. Agendan är en strategisk vägledning – ett övergripande
måldokument – som kommunerna i SML kan samlas kring i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Genomförande
Med en effektiv service ska kommunen möta de förväntningar, krav och önskemål kring
kommunal service som alla som bor, besöker och verkar i kommunen rimligen kan ha på
kommunen. Kontakten med kommunens olika verksamheter ska förenklas för privatpersoner,
organisationer och företagare på ett säkert och lättillgängligt sätt. Information om verksamheten
ska ges för att öka kunskapen, samhällsengagemanget, insynen och inflytandet. Förvaltningarna
ska verka för öppenhet, insyn och rättssäkerhet samt förenkla tillgången till offentlig information.
En öppen förvaltning främjar konkurrens, tillväxt, valfrihet och innovation i kommunen. Det ska
vara enkelt för alla att ta tillvara sina rättigheter och uppfylla sina skyldigheter. För att
digitaliseringen ska implementeras i verksamheten som ett verktyg behövs det en ökad digital
kompetens på alla nivåer, från politisk ledning till alla anställda.

Behovsdriven utveckling
IT används som ett strategiskt verktyg och bidrar till att verksamheter utvecklas, kvalitetssäkras
och att de samlade resurserna utnyttjas mer effektivt. Information kan nås och användas enkelt av
den som behöver och har rätt till informationen i verksamheten. Detta bidrar till att kommunen ses
som en modern och attraktiv arbetsgivare.
IT ska användas som möjliggörare för att uppnå verksamheters mål, men inte sällan är det
tekniken som blir styrande. Frågor rörande e-förvaltning måste därför vara väl förankrade i
respektive verksamhet för att kunna besvara hur IT ska användas för att nå uppsatta mål, hur
organisation och arbetssätt kan förbättras och avgöra hur stor nyttan och kostnaderna är. Genom
att utnyttja IT strategiskt kan verksamheter ägna sig mindre åt rutinärenden och mer åt personliga
möten och annat kvalificerat arbete.
Risken för fel minskar, kvalitet och effektivitet ökar i verksamheter när rätt person enkelt kan få
tillgång rätt information i rätt tid. E-förvaltning kan inte hanteras som avgränsade (IT-) projekt
som avslutas inom någon kortsiktig framtid.
E-förvaltning är en pågående process för att möta samhällsutvecklingen. Istället för att
marginalisera e-förvaltning till en IT-fråga måste den bli en integrerad del av den strategiska
verksamhetsplaneringen. Eftersom e-förvaltning just rör strategiska ställningstaganden är det en
given ledningsfråga. Verksamheters och ledningars kompetens kring IT som strategisk
utvecklingsresurs behöver i många fall stärkas.

Styrning och ansvar
Omställningen och utvecklingen mot e-samhället är komplex och omfattande varför det är särskilt
angeläget med tydlighet i ansvarsfördelning och styrning. SML- kommunernas strategiska
styrprinciper för IT-utveckling och digitalisering tillämpas med ett kommungemensamt
helhetsperspektiv för styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag.

Styrprinciper för IT-utveckling:
 IT-kostnaderna är tydligt finansierade, transparenta och förutsägbara. Nyckeltal och
analyser är tillgängliga för jämförelse med andra kommuner.
 Uppföljning av IT-relaterade kostnader och verksamhet sker samordnat med övrig
verksamhetsuppföljning.
 IT-verksamhet och IT-personal är samordnad organisatoriskt i syfte att stärka
förutsättningar för strategisk styrning och effektivitet.
 Kommunernas IT-miljö, inkluderande system, projekt, leverantörer, avtal, och
upphandling följer gemensamma processer för att optimera skalfördelar och
verksamhetsnytta.
 Verksamhetsutveckling är integrerat med IT-utveckling och sker processorienterat, det vill
säga över organisationsgränser.
Styrprinciper för digitalisering:
 Kommunerna erbjuder samhällsservice i form av trygga och tillförlitliga digitala tjänster.
 Kommunerna minskar miljöbelastning genom digitalisering och grön IT.
 Digitala tjänster utgår från behovet hos invånare och företag i kommunerna.
 Digitala tjänster är lätta att hitta, enkla att använda, likartade och samordnade.
 Digitala tjänster främjar insyn, stärker delaktigheten och motverkar utanförskap.
 Kommunerna tillgängliggör sina informationsresurser för vidare användning.
 Kompetens- och erfarenhetsutbyte med samverkanspartners inom och utom Sveriges
gränser skapar nytta och höjer kvalitén i IT-utveckling och digitalisering.

Ansvarsfördelning SML-gemensamt:
a) Respektive kommunfullmäktige i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommun beslutar om
strategidokumentet Digital Agenda för SML 2020 - 2022.
b) Styrgruppen för avtalssamverkan inom IT (kommundirektörerna) beslutar om
SML-gemensamma prioriteringar.
c) IT-avdelningen i Lysekils kommun (SML-IT) avsätter resurser för gemensamma insatser och
aktiviteter, samverkar med berörda förvaltningar och tillhandahåller IT-drift, support, förvaltning
samt utveckling av Sotenäs, Munkedals och Lysekils IT-miljö.
d) Samverkansgruppen för IT (ISG) ansvarar för att den digitala agendan revideras inför
kommande mandatperiod (2023 - 2026).

IT-utveckling och digitalisering karaktäriseras av:
 Kommungemensamma lösningar före verksamhetsunika.
 Maximera nyttan av tidigare gjorda investeringar.
 Lämplig nivå för informationssäkerhet enligt genomförd riskanalys.
 Standardiserade lösningar utvecklade på marknaden.
 Uppföljning och utvärdering av verksamhetsutveckling där behovsdriven utveckling är en
ledstjärna för att nå målet om att möjliggöra en enklare vardag för privatpersoner och
företag med stöd av smarta tjänster som skapar nytta.
 Ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat arbete för att hantera intresset av att lagra och
bearbeta individdata, sätts i relation till den enskildes integritet.

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-10-25
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Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert, 0523-61 31 04
mari-louise.dunert@lysekil.se

Redovisning av obesvarade motioner hösten 2019
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, ska kommunstyrelsen två gånger
om året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
För närvarande finns 29 pågående och öppna motioner, det är en betydlig
minskning sedan redovisningen i maj. Efter redovisningen i kommunfullmäktige
maj 2019 har det inkommit 11 nya motioner och 25 motioner har blivit besvarade.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av
obesvarade motioner hösten 2019.
Ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, ska kommunstyrelsen två gånger
om året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Efter redovisningen i kommunfullmäktige maj 2019 har det inkommit 11 nya
motioner och 25 motioner har blivit besvarade.
Förvaltningens synpunkter eller utredning
Enligt kommunallagen 5 kap 35 §, ska en motion om möjligt beredas på sådant sätt
att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.
”Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.”
Det innebär att kommunfullmäktige i sak inte kan behandla en motion som inte har
färdigberetts, men det står däremot kommunfullmäktige fritt att från vidare
behandling avskriva en inte förberedd motion.
Förvaltningen har under våren 2019 avsatt resurser för att utreda och besvara
motioner. För närvarande finns 29 pågående och öppna motioner.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilaga/bilagor
Förteckning över obesvarade motioner 2019-10-23
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
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Diarienr
Datum
Avsändare/Mottagare
2019-000387 2019-10-22 Håkan Kindstedt (L)
2019-000386 2019-10-22 Håkan Kindstedt (L)
Christoffer Zackariasson, Daniel Arwidsson,
2019-000376 2019-10-17 Magnus Elisson, Tommy Westman (SD)
2019-000375 2019-10-17 Magnus Elisson (SD)
2019-000346
2019-000330
2019-000322
2019-000235
2019-000214
2019-000171
2019-000148
2019-000109

2019-09-30
2019-09-23
2019-09-19
2019-06-12
2019-05-31
2019-05-08
2019-04-11
2019-03-19

Annette Calner (LP) och Ronny Hammargren (LP)
Ann-Charlotte Strömwall (L)
Ulf Hanstål (M), Ronald Rombrant (LP)
Lars Björneld (L), Ann-charlotte Strömwall (L)
Magnus Elisson (SD)
Krister Samuelsson (M)
Ulf Hanstål (M)
Ulf Hanstål (M)

2019-000049
2018-000555
2018-000540
2018-000217
2018-000216
2018-000163
2018-000131
2017-000376

2019-02-12
2018-09-27
2018-09-19
2018-03-28
2018-03-28
2018-03-08
2018-02-21
2017-05-10

2017-000281
2017-000117
2016-000440
2016-000030
2015-000599
2015-000088
2014-000544
2014-000153
2014-000073

2017-04-07
2017-02-10
2016-06-22
2016-01-25
2015-12-12
2015-02-18
2014-12-08
2014-03-25
2014-02-12

Yngve Berlin (K), Britt-Marie Kjellgren (K)
Magnus Elisson, Sverigedemokraterna
Fredrik Häller
Fredrik Häller (LP)
Fredrik Häller (LP)
Christoffer Zakariasson (SD)
Siw lycke, Monica Andersson Centerpartiet
Yngve Berlin (K) Britt-Marie Kjellgren (K) m.fl.
Ronald Rombrant, Fredrik Häller och
Ronny Hammargren (LP)
Siw Lycke (C)
Ann-Charlotte Strömwall (L, Liberalerna)
Siw Lycke m.fl. , Centerpartiet
Marthin Hermansson, Vänsterpartiet
Fredrik Lundqvist (LP)
Fredrik Lundqvist (LP)
Miljöpartiet i Lysekil / Löfgren Inge
Folkpartiet / Karlsson Roland

Beskrivning
Motion från Håkan Kindstedt (L) om ökad information om otrygga platser
Motion från Håkan Kindstedt (L) om att ombilda delar av Badhusberget till bostadsrätter
Motion från sverigedemokraterna angående politikers arvoden samt ersättningar
Motion från Magnus Elisson (SD) angående elevers hälsa och trygghet
Motion från Annette Calner (LP) och Ronny Hammargren (LP) om förslag att fullmäktige
beslutar att Lysekils kommun inför s k utvecklingsjobb
Motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) om att göra Släggö tillgängligt för funktionshindrade
Motion från Ulf Hanstål (M), Ronald Rombrant (LP) - Lysekils företagare förtjänar bättre service
Motion om det tredje äldreboendet i Lysekil
Motion angående Goviks badplats i Brastad
Motion - Frukost i skolan
Motion - Entlediga Socialnämnden
Motion - Vi måste satsa och planera för framtiden - ny skola, idrottshall, simhall och ishall
Motion - Det behövs ett gemensamt agerande från drabbade kommuner, för en rättvis nationell
finansiering av utbildning, vård och omsorg
Motion om idrottshall/träningshall för barn och ungdomar i Lysekil
Motion om att prioritera framtagande av vattennära industrimark.
Motion om upptagningsplats för båtar i Södra Hamnen
Motion om revidering av näringslivsstratregin
Motion - angående utbyggnad av Brastad sporthall
Motion om UF-företag
Motion - De fastigheter kommunen behöver för sin verksamhet och service, skall också ägas av kommunen!
Motion om att överföra Lysekils omsorgsbostäder till kommunens ägo
Motion om att förnya skyltarna till Cykelspåret
Motion om belysning vid Vikarvet
Motion ang. funktionsnedsättningsramp på badplats
Motion om att Lysekils kommun omgående tar fram en lokal lagstadgad energi- och klimatplan
Motion om att tydliggöra kommunfullmäktige som plats för ansvarsprövning
Motion om medverkan till levande sten- och ölandskap
Motion om att bygga en cykelbana mellan Lysekil och Brastad
Motion - Utred förutsättningarna att införa fria kollektivtrafikresor för pensionärer med lika regler i hela regionen

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-10-23

LKS 2019-000134

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

Redovisning av obesvarade medborgarförslag hösten 2019
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har under våren 2019 prioriterat arbetet med att
besvara medborgarförslag. Sedan redovisningen i kommunfullmäktige i maj 2019
har 8 förslag bevarats. Under samma tid har 3 nya förslag lämnas in. Totalt har
kommunstyrelsen 7 öppna och pågående medborgarförslag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av
obesvarade medborgarförslag hösten 2019.
Ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, ska kommunstyrelsen två gånger
om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Totalt har kommunstyrelsen 7 öppna och pågående medborgarförslag, varav två
förslag är likadana med olika förslagsställare.
Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har under våren 2019 prioriterat arbetet med att
besvara medborgarförslag. Sedan redovisningen i kommunfullmäktige i maj 2019
har 8 förslag bevarats. Under samma tid har 3 nya förslag lämnas in.
Förslag om ytterkläder för personalen inom hemvården (LKS 2018-476) samt det
äldsta förslaget från 2012 (LKS 2012-359) om trottoaren förbi Gullmarsskolans
parkering på Norra Kvarngatan har varit uppe på kommunstyrelsens sammanträde
men har lyfts ur för komplettering.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilaga
Förteckning över obesvarade medborgarförslag 2019-10-23
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
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Diarienr
Datum
Avsändare/Mottagare
2019-000382 2019-10-18 Förslagsställare
2019-000307
2019-000226
2019-000129
2018-000665

2019-09-06
2019-06-05
2019-04-02
2018-11-30

Förslagställare
Förslagsställare
Förslagsställare
Förslagsställare

2018-000476 2018-07-26 Förslagsställare
2012-000359 2012-09-25 Förslagsställare

Beskrivning
Medborgarförslag att plantera träd i Lysekil
Medborgarförslag om att använda den nedlagda järnvägen mellan
Hallinden och Lysekil som gång- och cykelbana
Medborgarförslag om att locka nya invånare till Lysekil från Göteborg
Medborgarförslag - Lysekils kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen
Medborgarförslag - Lysekils kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen
Medborgarförslag om ytterkläder för personalen inom hemvården och bidrag
för slitage av personliga skor
Medborgarförslag-Trottoar förbi Gullmarsskolans parkering på Norra Kvarngatan

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-10-18

LKS 2019-000150

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

Svar på motion angående att återinföra den gamla
linjesträckningen för linje 841 samt att återinföra
"shoppingrundan".
Sammanfattning
Ronny Hammargren (LP) har i en motion föreslagit att förvaltningen tillsammans
med Västtrafik undersöker möjligheten att återinföra den gamla linjesträckningen
för buss 841 samt att återinföra ”shoppingrundan”.
Avdelning för hållbar utveckling har tillsammans med Västtrafik undersökt statistik
för resande på linje 851 samt kundnöjdhet för den samma. Både resandestatistiken
och kundnöjdheten ser ut att gå i positiv riktning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avdelningen för hållbar
utveckling tillsammans med Västtrafik följer upp statistik och kundnöjdhet om
resandet med linje 851 inför dialogmötet med Västtrafik år 2020.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen därmed anses
besvarad.
Ärendet
Ronny Hammargren (LP) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att
förvaltningen tillsammans med Västtrafik undersöker möjligheten att återinföra
den gamla linjesträckningen för buss 841 samt att återinföra ”shoppingrundan”.
Förvaltningens utredning
Avdelning för hållbar utveckling har tillsammans med Västtrafik undersökt statistik
för resande på linje 851 samt kundnöjdhet för den samma.
Efter omläggningen av 851 med vissa serviceturer på förmiddag och eftermiddag så
har kundsynpunkterna till Västtrafik i stort sett upphört. Bertil Larsson VD Lysekils
Buss nås inte heller av några direkta synpunkter. Underförstått ser man inte i
dagsläget en reell efterfrågan av en återgång till den gamla linjesträckan.
Resandet med linje 851 består av knappt 100 påstigande dagligen mån-tors, baserat
på statistik från sep 2019. Störst är hållplats Södra hamnen med 34 påstigande,
därefter Badhusberget 12 påstigande. De tillkommande hållplatserna Dona och
Kvarnberget har i genomsnitt en påstigande per dag och hållplats.
I den senaste resandestatistiken från Västtrafik har linje 851 (Lysekilsrundan) ökat
med 17,5 % det senaste året. Från 17 087 resande september 2018, till 20 069
resande september 2019.
Västtrafik och Vy (f.d. Nettbuss) är nöjda med att den regionala trafiken har en god
framkomlighet och det finns en robusthet i trafiken med dagens linjesträckning.
Västtrafik vill även poängtera att en förändring av 841:ans linjesträckning inte
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Tjänsteskrivelse
Dnr
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innebär att servicetrafik och shoppingrunda återinförs. Västtrafiks uppdrag är inte
att bedriva den typen av trafik, det görs i form av kommunala tillköp.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Jan-Erik Larsson
Utvecklingsstrateg

Bilagor
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-04-17, § 38
Beslutet skickas till
Motionären
Avdelningen för hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Ronny Hammargren
den 15 april 2019 08:15
Registrator Lysekils kommun
Fwd: Motion om ny linjesträckning

Skaffa Outlook för Android

From: Ronny Hammargren
Sent: Monday, April 15, 2019 8:09:06 AM
To: Madelene Johansson
Subject: Motion om ny linjesträckning
Motion om att återinföra ”shoppingrundan”
Jag föreslår att kommunens förvaltning ihop med Västtrafik undersöker möjligheterna att
återinföra den gamla linjesträckningen för buss 841, då det framkommit att tvåvåningsbussar
visst kan färdas på Drottninggatan och vidare genom Norra Hamnen.
I så fall behöver buss 850 inte längre vara matarbuss till 841, utan den resursen kan istället
läggas på att återinföra den gamla ”shoppingrundan” som är efterlängtad och saknad av
framförallt många av våra äldre och funktionsnedsatta kommuninvånare.
Hållplatsen vid Havets Hus kan, om ovanstående är genomförbart, med fördel göras om till
personbilsparkering. Parkeringen lär behövas efter Havets Hus ombyggnad.
Ronny Hammargren, Lysekilspartiet
Skaffa Outlook för Android

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-10-18

LKS 2013-000014

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på motion om befrielse av hamnavgift för fiskefartyget
LL 158 Sandö
Sammanfattning
Thomas Falk, Skaftöpartiet, har i en motion 2013-01-11 föreslagit att det tidigare
fiskefartyget LL 158 Sandö ska befrias från hamnavgift.
Fartyget fungerar idag som ett flytande museum som under sommaren har relativt
många besökare. Det konstateras att LL 158 Sandö ägs av Bohusläns museum och
ligger vid Östra kajen i Grundsund och inte betalar någon avgift. Orsaken till detta
är oklart men kommunens småbåtsavdelning kommer inom kort ta upp en dialog
för att finna en långsiktig lösning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Förvaltningens utredning
Fiskefartyget LL 158 Sandö ägs av Bohusläns museum och ligger vid Östra kajen i
Grundsund. Enligt Bohusläns museum utgör fiskefartyget numera ett flytande
museum som under sommartid är ett välbesökt sådant.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att ägaren Bohusläns museum sedan en
tid inte betalar någon hamnavgift för fartyget. Orsaken till detta är oklart. De har
dock enligt egen uppgift tidigare haft en dialog med Lysekils kommun avseende att
skriva ett nytt avtal och eventuell avgift. Kommunen skulle återkomma i frågan
men har inte gjort så.
Då relativt lång tid förflutit sedan motionen lämnandes in avser kommunens
småbåtsavdelning inom kort ta upp dialogen igen för att finna en långsiktig lösning.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga/bilagor
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-01-31, § 13
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Beslutet skickas till
Motionären
Samhällsbyggnadsförvaltningen/småbåtsavdelningen
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-10-19

LKS 2014-000102

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på motion om bogserbåten Harry
Sammanfattning
Roland Karlsson, (L) har i en motion 2014-03-07 föreslagit Lysekils kommun att
upplåta del av Anderssons kaj till föreningen L Laurin och bogserbåten Harry utan
kostnad.
Sedan motionen lämnades in 2014 kan konstateras att Lysekils Hamn AB och
föreningen L Laurin kommit överens och upprättat ett avtal avseende avgift för
kajplats.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
Roland Karlsson, (L), har i en motion föreslagit att Lysekils kommun ska upplåta en
del av Anderssons kaj till föreningen L Laurin och bogserbåten Harry utan kostnad.
Förvaltningens synpunkter
Efter kontakt med Lysekils Hamn AB konstateras att sedan motionen lämnades in
2014, har parterna upprättat ett avtal avseende avgift för kajplats där kommunen
och föreningen är överens.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga/bilagor
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-03-27, § 39
Beslutet skickas till
Motionären
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-10-19

LKS 2016-000316

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på motion om microplaster
Sammanfattning
Motionen behandlades i fullmäktige 2018-10-18 som då beslutade återremittera
ärendet med motiveringen att svaret gällande utökad undervisningstid inte var
motionens syfte samt att LEVA i Lysekil AB påvisar att de har planer klara som
möter upp kommande lagkrav eller att man väljer ligga i framkant och steget före.
Utbildningsnämnden har behandlat återremissen och LEVA i Lysekil AB har
inkommit till kommunstyrelseförvaltningen med kompletteringar gällande sitt
tidigare remissvar. Det kan konstateras att såväl nämnden som LEVA i Lysekil AB i
sak står fast vid sina tidigare yttranden som dock förtydligats med såväl fakta som
och andra argument.
Sammanfattningsvis är svaret på motionen att de områden motionären tar upp som
gäller utbildningsnämndens sakområde, redan idag är väl reglerade i skolans
styrande dokument och att såväl skollagen som läroplaner och kursplaner följs i
huvudmannens skolor samt att elevernas kunskaper i områdena kontrolleras. Den
del av motionen som berör LEVA och rening i avloppsverken, kan sammanfattas
med att det ännu inte finns något färdigutvecklat koncept, varken angående val av
reningsteknik eller reduktionsgrad. Av samma anledning är kommande juridiska
krav ej utredda. Mot bakgrund av detta är det omöjligt att ha planer klara som
möter upp kommande lagkrav, detta eftersom kraven inte är fastställda.
Kommunstyrelseförvaltningen önskar i sammanhanget lyfta fram att LEVA med
fördel skulle kunna sondera vad andra kommuner gör eller har gjort inom detta
område. Ett exempel är Simrishamn där man i sitt reningsverk testar ett helt nytt
och innovativt reningssystem.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
Motionen behandlades i fullmäktige 2018-10-18 som då beslutade återremittera
ärendet med motiveringen att delsvaret gällande utökad undervisningstid inte var
motionens syfte samt att LEVA i Lysekil AB påvisar att de har planer klara som
möter upp kommande lagkrav eller att man väljer ligga i framkant och steget före.
Förvaltningens utredning
Med anledning av återremissen har kommunstyrelseförvaltningen återigen gått
igenom ärendet och haft en förnyad dialog med de berörda aktörerna LEVA i
Lysekil AB och utbildningsförvaltningen.
Motionen återremitterades från fullmäktige med anledning av att nämndens
tidigare svar om utökad undervisningstid inte var motionens syfte, samt att LEVA i
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LKS 2016-000316

Lysekil AB bör påvisa att de har planer klara som möter upp kommande lagkrav
eller att man väljer ligga i framkant och steget före.
Utbildningsförvaltningen synpunkt är att de områden motionären tar upp är väl
reglerade i skolans styrande dokument och att såväl skollagen som läroplaner och
kursplaner följs i huvudmannens skolor samt att elevernas kunskaper i områdena
kontrolleras. Utbildningsnämnden behandlade på nytt ärendet 2019-01-16 och
beslutade föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med
motiveringen att det inte finns något som indikerar att läroplanen inte följs.
Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med LEVA i Lysekil AB som
inkommit med förtydligande på sitt tidigare remissvar gällande motionen.
I följande text förtydligar LEVA i Lysekil AB sitt tidigare remissvar.
Drift och utveckling av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen hanteras av
LEVA i Lysekil AB. Bolagets VA-verksamhet finansieras genom VA-taxa som
betalas av VA-kollektivet som i sin tur utgörs av samtliga fastigheter inom
verksamhetsområdet. VA-verksamheten ska över tid vara självfinansierande och ej
vinstdrivande. VA-verksamheten regleras av generell miljölagstiftning samt särskild
VA-lagstiftning.
Läkemedel vs mikroplast
Motionens rubrik är "mikroplaster" medan det föreslagna uppdraget till LEVA i
Lysekil AB i motionens text var "att ta fram förslag för att kommunens reningsverk
ska använda teknik som renar från läkemedelsrester och mikroplaster". På grund av
skillnader i ursprung, upphov, beteende, miljöpåverkan samt eventuella
reningstekniker kan begreppen inte likställas.
Mikroplaster kan komma från flera skilda källor och forskning pågår för att
fastställa vilka som är störst. Det antas att däckslitage och nötning av
konstgräsplaner är betydande källor. Den typen av föroreningar passerar alltså inte
avloppsreningsverken. En stor del av plastförekomster i havet tillkommer även via
föroreningar från plastavfall.
Gällande de mikroföroreningar som idag tillförs via avloppsreningssystemen från
duschtvål, syntetkläder etcetera tillsätts mikroföroreningarna aktivt till
produkterna. Det effektivaste sättet att eliminera en förorening är genom att
förhindra dess uppkomst redan vid källan.
En stor del av arbetet inom branschen idag bedrivs genom uppströmsarbete där
producenters ansvar utreds. Branschen, främst genom branschorganisationen,
diskuterar risken att läkemedelsbolagens incitament att driva utvecklingen av
lättnedbrytbara läkemedel minskar drastiskt om reningen hanteras av VAkollektiven.
Avseende rening finns det ännu inget färdigutvecklat koncept, varken angående val
av reningsteknik eller reduktionsgrad. Av samma anledning är kommande juridiska
krav ej utredda. Med anledning av detta är det omöjligt att ha planer klara som
möter upp kommande lagkrav eftersom kraven inte är fastställda.
Omvärldsbevakning
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Exempel på forskning och utveckling LEVA i Lysekil AB engagerat sig i inom
området är bland annat en SVU-rapport (Svenskt Vatten Utveckling) där IVL
undersökt mikroskopiska skräppartiklar i vatten från avloppsreningsverk och ett
examensarbete om mikroplaster i Västerhavet. Samverkan och utbyte av
information sker även med kommuner som idag utreder hur läkemedelsrening
skulle kunna implementeras i avloppsreningsverksamheten.
LEVA i Lysekil AB kommer fortsatt inneha en aktivt bevakande roll för att följa
utvecklingen, både inom området mikroföroreningar samt läkemedel. Om/när
teknik och lagstiftning är klara kommer LEVA i Lysekil AB på samma sätt som
bolaget idag uppfyller kraven i befintlig lagstiftning även uppfylla dessa framtida
krav.
Kommunstyrelseförvaltningen menar att såväl utbildningsnämndens som LEVA´s
kompletterande remissvar/synpunkter är väl genomarbetade och faktabaserade,
och på ett tydligt sätt visar på varför man svarar på motionen som man gör. Det kan
också konstateras att såväl utbildningsnämnden som LEVA i Lysekil AB i sak står
fast vid sina respektive tidigare remissyttrande och inte har något ytterligare att
tillföra.
Kommunstyrelseförvaltningen önskar lyfta fram att LEVA med fördel skulle kunna
sondera vad andra kommuner gör eller har gjort inom detta område. Ett exempel är
Simrishamn där man i sitt reningsverk testar ett helt nytt och innovativt
reningssystem. Målet är att avsevärt förbättra reningen av läkemedelsrester och
andra prioriterade ämnen. Förhoppning är att vattnet blir så rent att tekniken kan
användas för att återvinna vatten i områden med vattenbrist. Projektet kommer,
förutom att testa en helt ny reningsteknik, även undersöka möjligheten att tillverka
biogas av slammet från reningsprocessen och från andra avfall som exempelvis
fiskrens. Om projektet blir framgångsrikt har ytterligare ett steg tagits på vägen att
omvandla dagens avloppsreningsverk till en produktionsanläggning för nyttigheter.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor
Förtydligande remissvar till motion om läkemedelsrester och microplaster
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2019-01-16 § 7
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-10-18, § 9
Beslutet skickas till
Motionären/motionärerna
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LYSEKILS KOMMUN
Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-01-16

§7
Motion om microplaster samt ökad undervisningstid om bland annat
hållbar konsumtion
UBN 2016-000110

Centerpartiet yrkade 2016-05-21 i en motion om att öka undervisningen om hållbar
konsumtion, såsom miljöhänsyn, etisk märkning, kemikaliekunskap och återvinning i
kommunens skolor (Dnr LKS 2016 316). Motionen har nu (2018-10-28)
återremitterats till utbildningsnämnden med yrkandet Att barn tidigt blir nyfikna och
får kunskap är jätteviktigt men svar om utökad undervisningstid är inte motionens
syfte. Svaret har nu kompletterats med läroplanens övergripande skrivningar om
skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer.
Utbildningsförvaltningen synpunkt är att de områden motionären tar upp är väl
reglerade i skolans styrande dokument och att såväl skollagen som läroplaner och
kursplaner följs i huvudmannens skolor samt att elevernas kunskaper i områdena
kontrolleras.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-28.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med
motiveringen att det inte finns något som indikerar på att läroplanen inte följs.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

9/13

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2018-12-28

UBN 2016-000110

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

Motion om microplaster samt ökad undervisning om bland
annat hållbar konsumtion
Sammanfattning
Centerpartiet yrkade 2016-05-21 i en motion om att öka undervisningen om hållbar
konsumtion, såsom miljöhänsyn, etisk märkning, kemikaliekunskap och
återvinning i kommunens skolor (Dnr LKS 2016 316). Motionen har nu (2018-1028) återremitterats till utbildningsnämnden med yrkandet Att barn tidigt blir
nyfikna och får kunskap är jätteviktigt men svar om utökad undervisningstid är
inte motionens syfte. Svaret har nu kompletterats med läroplanens övergripande
skrivningar om skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och
riktlinjer. Utbildningsförvaltningen synpunkt är att de områden motionären tar
upp är väl reglerade i skolans styrande dokument och att såväl skollagen som
läroplaner och kursplaner följs i huvudmannens skolor samt att elevernas
kunskaper i områdena kontrolleras.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden anser motionen besvarad med motiveringen att det inte finns
något som indikerar på läroplanen inte följs.
Ärendet
Centerpartiet yrkade 2016-05-21 i en motion om att öka undervisningen om hållbar
konsumtion, såsom miljöhänsyn, etisk märkning, kemikaliekunskap och
återvinning i kommunens skolor (Dnr LKS 2016 316). Motionen har nu (2018-1028) återremitterats till Utbildningsnämnden med yrkandet Att barn tidigt blir
nyfikna och får kunskap är jätteviktigt men svar om utökad undervisningstid är
inte motionens syfte.
Förvaltningens utredning
Det ursprungliga svaret på motionen tog sin utgångspunkt i vad skollagen
(2010:800) anger om undervisningstid samt läroplanens kursplaner, i
ämnena biologi, geografi, hemkunskap och kemi vilkas centrala innehåll innefattar
de områden som motionären efterfrågar.
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2(2)
Vår beteckning

Datum

2018-12-28

UN 2016-000110 nr 422

Efter återremitteringen med tilläggsyrkandet, Att barn tidigt blir nyfikna och får
kunskap är jätteviktigt men svar om utökad undervisningstid är inte motionens
syfte kan förvaltningen, i relation till nyfikenhet tillföra vad som anges i kap 1 i
läroplanen Skolans värdegrund och uppdrag:
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt
deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem.
Vidare anges att Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar
för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt
förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska
belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas
för att skapa hållbar utveckling.
I kapitlet övergripande mål och riktlinjer (kap 2), avsnittet Normer och värden
(2.1) finns målet: Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om
såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
I avsnittet Kunskaper (2.2) finns målen: Skolan ska ansvara för att varje elev efter
genomgången grundskola har fått
- kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
- kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön
och samhället,
Utbildningsförvaltningens synpunkt är att de områden motionären tar upp är väl
reglerade i skolans styrande dokument och att såväl skollagen som läroplaner och
kursplaner följs samt att elevernas kunskaper i områdena kontrolleras.
Utbildningsförvaltningen menar att det inte finns något som indikerar på att de
styrande dokumenten inte följs hos huvudmannen.

Lennart Olsson
Förvaltningschef
Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Kommunfullmäktige

Lena Garberg
Handläggare

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-10-18

14 (20)

§9
Svar på motion om mikroplaster och ökad undervisningstid om hållbar
konsumtion
Dnr:

LKS 2016-316

Centerpartiet föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska besluta om att ge
LEVA i Lysekil AB i uppdrag ta fram förslag för att kommunens reningsverk ska
använda teknik som renar från läkemedelsrester och mikroplaster. Man föreslår också
att öka undervisning i skolorna om hållbar konsumtion, såsom miljöhänsyn, etisk
märkning, kemikaliekunskap och återvinning.
Kommunen har tre avloppsreningsverk och det är LEVA i Lysekil AB som hanterar
hela kedjan – från att råvattnet hämtas i vattentäkten till att avloppsvattnet renats
och lämnats tillbaka till havet. LEVA i Lysekil AB bevakar branschutvecklingen inom
området och följer gällande riktlinjer och krav som tillsynsmyndigheterna ställer som
villkor för sin verksamhet. LEVA i Lysekil AB föreslå därför att avvakta de centrala
myndigheternas och branschorganisationens kommande riktlinjer och åtgärdsförslag,
innan beslut tas om stora investeringar med avseende på mikroplaster och
läkemedelsrester för kommunens tre avloppsreningsverk.
Utbildningsnämnden behandlade 2016-12-07 den av kommunstyrelsen utsända
remissen och beslutade då att motionen anses besvarad med hänvisning till
förvaltningens synpunkter. Motivering var att en utökning av undervisningstiden inte
kan ske utan förändring i den fastställda timplanen men det motionärerna efterfrågar
finns redan centralt i undervisningen.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-10-03, § 141
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-05-26, § 91
Remissvar från LEVA i Lysekil AB
Remissvar från Utbildningsnämnden
Yrkande
Monica Andersson (C): Återremiss av ärendet.
Att barn tidigt blir nyfikna och får kunskap är jätteviktigt men svar om utökad
undervisningstid är inte motionens syfte.
Att LEVA i Lysekil AB påvisar att de har planer klara som möter upp kommande
lagkrav eller att man väljer ligga i framkant och steget före.
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ulf Hanstål (M), Ricard Söderberg (S), Håkan Smedja (V), Ann-Charlotte Strömwall (L),
Jeanette Janson (LP), Maria Granberg (MP): Bifall till Monica Anderssons återremissförslag.
Christina Gustafson (S): Återremiss av ärendet för att LEVA i Lysekil AB ska utreda så
att vi säkrar att rena från läkemedelsrester och microplaster.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-10-18

Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Monica Anderssons m.fl. förslag om återremiss mot att avgöra
ärendet idag.
Om ärendet ska avgöras idag, proposition på kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Monica Anderssons m.fl. förslag om återremiss
mot att avgöra ärendet idag, och finner att kommunfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet i enlighet med
Monica Anderssons och Christina Gustafsons yrkanden.
Beslutet skickas till
Motionärerna
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
LEVA i Lysekil AB

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Centerpartiet vill att vi i vår kommun redan nu börjar arbeta för att minska påverkan
farlíga kemikalier och microplaster.
Idag finns mikroplaster (polyeten) i allt från hygienartiklar som duschgelé, hudkräm,
och tandkräm, till fleece och kläder. Mikroplaster påverkar Uå¿e våra kroppar och vårt
vatten. Enligt kemikalieinspektionen utgör mikroplaster idag den största andelen
plastskräp i världshaven. Det kan inte vara upp till var och en att ha koll på hur
kemikalier påverkar, eller vilken cocktaileffekten blir när de blandas. Det är en omöjlig
uppgift.
Därför måste producenterna förbjudas använda kemikalier som gör oss sjuka. USA
har redan förbjudit kroppsvårdsprodukter som innehåller mikroplaster från och med
nästa år. Vi vill att Sverige och EU arbetar för att införa motsvarande förbud.

Jag och Centerpartiet i Lysekils kommun föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra till Leva i Lysekil AB att ta fram förslag för att kommunens reningsverk ska
använda teknik som renar från läkemedelsrester och mikroplaster
Att öka undervisning om trållOar konsumtion, såsom miljöhänsyn, etisk märkning,
kemikaliekunskap och återvinning i kommunens skolor
Siw Lycke, Christer Hammarqvist och Monica Andersson
Centerpartiet Lysekils kommun

qCenterpartret

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-10-19

LKS 2015-000336

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på motion om skjuts till restaurang som alternativ till
hemkörd mat
Sammanfattning
Ulrika Häller Lundbäck, Kristdemokraterna, föreslår i en motion 2015-06-22 att
Lysekils kommun ska undersöka möjligheten att låta personer genom
biståndsbeslut få skjuts till en kommunal restaurang i stället för leverans av varm
mat alternativt uppvärmning av mikromat.
Det kan konstateras att möjlighet att ta taxi eller annan transport till restaurang
utreds enligt socialtjänstlagen, 4 kap, 1 § innan beviljande av matdistribution sker.
Matdistribution beviljas inte om den enskilde via andra vägar kan tillgodose sig
mat. Att en individ som fått beviljad matdistribution ska åka kollektivt till en
restaurang kommer dock med all sannolikhet att generera ett ökat antal
ledsagaransökningar, eventuellt socialt stöd och stöd vid restaurangbesök
(exempelvis betalning, bära bricka, gå på toaletten, förflyttning)
Det är i dagsläget möjligt för den som önskar att äta i matsalen på serviceboendet
på Järnvägsgatan i Lysekil eller i matsalen på Stångenäshemmet i Brastad. På
Skaftö saknas dock denna möjlighet. Betalning sker då utifrån en taxa som
socialförvaltningen tagit fram. För att utnyttja denna möjlighet behövs inget
beviljat bistånd.
Den busstur som kan motsvara den numera nedlagda shoppingrundan är
Lysekilsrundan. Den har emellertid sin rutt endast i centrala Lysekil samt en bit
utanför centrum vilket begränsar målgruppen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
Ulrika Häller Lundbäck, Kristdemokraterna föreslår i en motion 2015-06-22 att
Lysekils kommun ska undersöka möjligheten att låta personer genom
biståndsbeslut få skjuts till en kommunal restaurang i stället för leverans av varm
mat alternativt uppvärmning av mikromat. Förslagsvis kan detta ske med hjälp av
den så kallade shoppingrundan.
Förvaltningens utredning
Efter kontakt med biståndshandläggare vid socialförvaltningen kan konstateras att
möjlighet att ta taxi eller annan transport till restaurang dagligen utreds enligt
socialtjänstlagen, 4 kap, 1 § innan beviljande av matdistribution sker.
Matdistribution beviljas inte om den enskilde via andra vägar kan tillgodose sig
mat.
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Att en individ som fått beviljad matdistribution ska åka kollektivt till en restaurang
kommer med all sannolikhet att generera ett ökat antal ledsagaransökningar,
eventuellt socialt stöd och stöd vid restaurangbesök (exempelvis betalning, bära
bricka, gå på toaletten, förflyttning)
Vid kontakt med verksamhetsutvecklare vid samhällsbyggnadsförvaltningen
framkommer att i dagsläget är det möjligt för den som vill att gå och äta i matsalen
på serviceboendet på Järnvägsgatan i Lysekil och i matsalen på Stångenäshemmet i
Brastad. På Skaftö saknas dock denna möjlighet. Betalning sker då utifrån en taxa
som socialförvaltningen tagit fram. För att utnyttja denna möjlighet behövs inget
beviljat bistånd.
Den busstur som kan motsvara den numera nedlagda så kallade shoppingrundan är
Lysekilsrundan. Rutten går dock endast i centrala Lysekil samt en bit utanför
centrum vilket innebär att målgruppen är begränsad.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga/bilagor
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-06-25, § 71
Beslutet skickas till
Motionären
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LKS 2019-000036

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på motion om utökad färjetrafik
Sammanfattning
Ulf Hanstål (M) inkom 2019-01-31 till kommunfullmäktige i Lysekil med en motion
angående förslag om utökad färjetrafik mellan Lysekil tätort och Skaftö, linje 847
Carl Wilhelmsson.
I en dialog med Västtrafik fick förvaltningen svar om att frågan kom in sent för att
komma med i sommarturlistorna 2019. En offertförfrågan om tillköp skickades då
in till Västtrafik om att köpa till utökade turer enligt förslag från motionär. Något
svar på den offertförfrågan har ännu inte kommit till kommunen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen anses
besvarad i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
Ulf Hanstål (M) inkom 2019-01-31 till kommunfullmäktige i Lysekil med en motion
där det föreslås en utökad färjetrafik mellan Lysekil tätort och Skaftö.
Förvaltningens synpunkter
Motionens förslag diskuterades i samband med en dialogdag mellan förvaltningen
och Västtrafik 2019-02-22. Förvaltningen fick då till svar att förslaget om
utökade/ändrade turlista kom in för sent för att kunna tas med i sommarturlistorna
för 2019.
De nya turlistorna för sommarsäsongen 2019 gällde från 17 juni t.o.m. 18 augusti
2019. I turlistan för linje 847 avgår senaste färjan från Södra Hamnen kl. 23.30 alla
veckans dagar, i den ordinarie turlistan avgår senaste färjan kl. 22.45 och måste då
förbeställas. Det erbjuds inga fler tidiga avgångar under helg i turlistorna för
sommarsäsongen.
Förvaltningen gjorde vid ovan nämnda dialogdag med Västtrafik en offertförfrågan
till Västtrafik och bad om ett kostnadsförslag till utökning av färjetrafiken med Carl
Wilhelmsson, linje 847. Utökningen innebär att Lysekils kommun gör ett tillköp av
turer med senare avgång under veckans alla dagar under sommarsäsong samt öka
antalet tidiga turer under helger.
Västtrafik har ännu inte (2019-10-19) svarat på offertförfrågan. En påminnelse har
skickats från förvaltningen till Västtrafik gällande svar på offertförfrågan om
tillköp.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef
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Bilagor
Motionen
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-02-13, § 12
Beslutet skickas till
Motionären
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Till kommunfullmäktige
Lysekil

Motion angående utökad färjetrafik
Lysekils kommun är idag i stora delar en delad kommun med å ena sidan Lysekils tätort och å
andra sidan Skaftö. En del i att minska avståndet mellan våra kommundelar är en väl
fungerande kollektivtrafik.
Det enklaste och snabbaste sättet att ta sig mellan kommundelarna är utan tvekan
färjelinjen som trafikeras av Västrafik.
Idag trafikeras inte linjen under tidiga lördagsmorgnar och inte på söndagar förrän klockan
12.45. Detta innebär att de som arbetar på respektive sida saknar möjlighet att på ett
effektivt sätt resa kollektivt under helgerna.
Dessutom när Lysekils kommun ökar sin befolkning under sommaren och behovet av både
fritids och arbetsresor blir större ökas inte trafiken nämnvärt.
Därutöver torde det finnas ett behov av senare resor under sommarperioden då mängder av
aktiviteter äger rum både på Lysekils och Skaftösidan.
Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad
Att kommunen snarast inleder samtal med Västtrafik i syfte att via tillköp öka antalet tidiga
turer under helgerna.
Att via tillköp senarelägga de sista turerna under veckans alla dagar under sommarsäsongen
så fler kan ta del av det stora utbud som finns sommartid i vår kommun.
Att den utökade trafiken senast ska vara igång till sommarsäsongen 2019.

Lysekil 2019 01 29

Ulf Hanstål
Moderaterna i Lysekil

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Hej
Bifogar motion.

Med vänlig hälsning
Ulf Hanstål
Grupledare
Moderaterna i Lysekil
0702-377559

Ulf Hanstål
den 31 januari 2019 15:19
Registrator Lysekils kommun; Mari-Louise Dunert
Motion till kommunfullmäktige 13/2
Motion färja (3).docx

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2019-02-13

15 (18)

§ 12
Motion om utökad färjetrafik
Dnr:

LKS 2019-036

Ulf Hanstål (M) har i en motion föreslagit om utökad färjetrafik. Att kommunen
snarast inleder samtal med Västtrafik i syfte öka antalet tidiga turer under helgerna
samt att senarelägga de sista turerna under veckans alla dagar under
sommarsäsongen.
Beslutsunderlag
Motion 2019-01-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen, inkl. motion

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-10-19

LKS 2013-000407

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på motion om att bemåla kanter vid övergångsställen
Sammanfattning
Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2013-11-06 föreslagit att
övergångsställena vid ”nedfarten”, speciellt vid Coop centrum och hotellet, ska
målas med vit färg. Motionären föreslår även en översyn av samtliga
övergångsställen.
Det kan konstateras att en tillgänglighetsinventering genomfördes i Lysekils tätort
2009 där en kartläggning av gångstråken gjordes. I utredningen inventerades cirka
80 övergångsställen/passager och signalytor (det senare är det motionären
sannolikt avser med ordet ”nedfarter” i sin motion). Inventeringen visade att
signalyta inte fanns vid någon av de berörda övergångsställena. Tre passager har
emellertid under senare år åtgärdats vad gäller signalytan, Drottninggatan,
Rosviksgatan och Polisgatan där den förstnämnda är en av de gator som specifikt
omnämns i motionen.
Tillgänglighetsinventeringen resulterade i en rad rekommendationer som visade att
det inte bara är signalytan som behöver åtgärdas utan också riktningsgivare,
lutning på ramper, höjd på kantsten, hastighetssäkring, eventuella mittrefuger och
även ytbeläggning på många av övergångställena/passagerna. Det finns i nuläget
dock ingen upprättad åtgärdsplan med tillhörande budget. Att endast åtgärda
signalytan och inte resten av tillgänglighetsanpassningen är inte optimalt utan är
ett arbete som med fördel görs i samband med att en gata byggs om eller på annat
sätt åtgärdas. De finns bland annat ett stort behov av att byta ut beläggningen på
många av trottoarerna framgent och då faller det sig naturligt att även åtgärda
resterande tillgänglighetsbehov vilket samhällsbyggnadsförvaltningen med största
sannolikhet kommer att planera för.
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 2013-11-06 föreslagit en översyn av
samtliga övergångsställen samt att kanterna vid övergångsställen ska målas med vit
färg.
Förvaltningens utredning
Efter kontakt med trafikingenjören vid samhällsbyggnadsförvaltningen konstateras
att en tillgänglighetsinventering utfördes i Lysekils tätort 2009 där det bland annat
gjordes en kartläggning av gångstråken. Inventeringen grundade sig i regeringens
antagna proposition ”från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för
handikappolitiken”. Handlingsplanen säger bland annat att samhället ska utformas
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så att människor i alla åldrar med eller utan funktionsnedsättningar ska kunna vara
fullt delaktiga i samhällslivet.
I utredningen har cirka 80 övergångsställen/passager inventerats och signalyta,
som motionären påtalar bör finnas, fanns inte på någon av dem. Sedan dess är tre
åtgärdade vad gäller signalytan (Drottninggatan, Rosviksgatan och Polisgatan).
Det är dock inte bara signalytan som behöver åtgärdas för att uppfylla
rekommendationerna som framkom i tillgänglighetsinventerngen 2009 utan också
riktningsgivare, lutning på ramper, höjd på kantsten, hastighetssäkring, eventuella
mittrefuger och även ytbeläggning på många av övergångställena/passagerna.
Detta är ett arbete som normalt görs i samband med att en gata byggs om eller på
annat sätt åtgärdas. Vid ombyggnation av gator tar samhällsbyggnadsförvaltningen
rekommendationerna som anges i utredningen i beaktande. Att endast åtgärda
signalytan och inte resten av tillgänglighetsanpassningen är inte optimalt. I nuläget
finns dock ingen specifik upprättad åtgärdsplan gällande tillgänglighet med
tillhörande budget. Det finns emellertid ett stort behov av att byta ut beläggningen
på många av trottoarerna framgent och då faller det sig naturligt att även åtgärda
tillgängligheten.
Kommunstyrelseförvaltningen avser att föreslå samhällsbyggnadsförvaltningen att
göra en årlig avstämning över vad som är åtgärdat utifrån
tillgänglighetsinventeringens rekommendationer. Detta skulle då med fördel kunna
kommuniceras med till exempelvis kommunala pensionärsrådet och kommunala
rådet för funktionshinderfrågor.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga/bilagor
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-11-28, § 167
Beslutet skickas till
Motionären
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsnämnden
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LKS 2018-000696

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om inrättande av båtmuseum eller
permanent utställning
Sammanfattning
I medborgarförslag föreslås att kommunen inrättar ett museum eller permanent
utställning över båtar i form av modeller, ritningar och tekniska underlag som har
anknytning till Lysekil. Förslaget är att museet etableras i befintliga lokaler.
Kontakt har tagits med kulturenheten på utbildningsförvaltningen som säger att
det i nuläget inte finns någon lämplig lokal tillgänglig för ett båtmuseum eller en
permanent utställning enligt förslaget.
Utbildningsnämnden antog 2018-08-29 ett kultur- och fritidspolitiskt program som
över tid kommer utmynna i en rad handlingsplaner. Kulturarv anges som ett av
flera målområden och utifrån programmet kommer man att arbeta för att bevara
och vårda vårt kulturarv. Hur och på vilket sätt detta kommer att ske är inte
klarlagt i nuläget men enligt kulturenheten bör medborgarförslaget tas i beaktande
i samband med framtagande av handlingsplanerna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses
besvarat i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
I ett medborgarförslag som inkom 2018-12-20 har förslagsställaren föreslagit
kommunen att inrätta ett museum eller permanent utställning över båtar i form av
modeller, ritningar och tekniska underlag och som har anknytning till Lysekil.
Förslagsställare vill lägga speciell tonvikt på de båtar och konstruktioner som Carl
Beijer gjorde under sina verksamhetsår och att inrättningen bör göras i befintliga
lokaler, exempelvis Havets hus eller Vikarvet där infrastrukturen finns.
Förvaltningens synpunkter
Kontakt har tagits med utbildningsförvaltningen, kulturenheten som konstaterar
att det i nuläget inte finns någon lokal tillgänglig för ett båtmuseum eller en
permanent utställning.
Förslagsställaren har bland annat föreslagit eventuella lokaler i Havets Hus. En stor
satsning har nyligen gjorts för att bygga större akvarier och en ny hörsal och
lektionssal står snart klar. Det planeras också inom några år för fler akvarier. Det
kommer därför inte på sikt att finnas plats för ett museum eller liknande.
I kommunen finns flera aktiva föreningar som arbetar för att ta fram och visa
Lysekils historia. Två föreningar driver museum och finns centralt - Vikarvets
museum och Skandiamuseet. Eventuellt kan förslagsställaren ta kontakt med
Vikarvet för en dialog i frågan om ett båtmuseum eller utställning.
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Utbildningsnämnden antog 2018-08-29 ett kultur- och fritidspolitiskt program.
Utifrån detta ska man upprätta handlingsplaner. I programmet anges bland annat
följande;
Kulturarvet är de gemensamma traditioner och värden som övertas från tidigare
generationer. Det omfattar den fysiska miljön men handlar också om ortsnamn,
sägner och traditioner. Alla i samhället är en del av det gemensamma kulturarvet
och har samma rätt till sitt kulturarv, oavsett kön, etnicitet, ålder etc. Lysekils
kommun ska bevara och vårda sitt kulturarv och värdefulla kulturmiljöer som
bevaras för framtida generationer och bidrar till attraktiva livsmiljöer.
Bevarandearbetet ska omfatta såväl centralorternas som hela kommunens
kulturhistoria.
Kulturarv är således ett målområde och utifrån programmet kommer man att
arbeta för att bevara och vårda vårt kulturarv. Hur och på vilket sätt detta kommer
att ske är inte klarlagt i nuläget men i samband med framtagande av
handlingsplaner bör medborgarförslaget tas i beaktande.
Kommunstyrelseförvaltningen menar att förslaget är lovvärt och relevant för en
kustkommun som Lysekil, men det saknas för närvarande faktiska förutsättningar
för att kunna genomföra medborgarförslaget i närtid.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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LKS 2019-000001

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om elektrisk belysning till
motionsspåret vid Brastads arena
Sammanfattning
I ett medborgarförslag har det föreslagits elektrisk belysning till motionsspåret vid
Brastads arena.
Det kan konstateras att endast en del av marken där motionsspåret löper tillhör
Lysekils kommun. Belysning finns till viss del på denna sträcka. Vad gäller den
övriga sträckan ligger den på mark som ägs av flera olika fastighetsägare.
För en eventuell belysning av motionsspåret krävs dialog och förhandlingar med
samtliga fastighetsägare. En sådan eventuell dialog med tillhörande process kan
förslagsvis ske på initiativ, och via, den förening som anlagt och sköter
motionsspåret. Baserat på vad som framkommer i dialogen kan ett eventuellt nästa
steg diskuteras.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget
anses besvarat i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
I medborgarförslag som inkom 2019-01-02 har förslagsställaren föreslagit elektrisk
belysning till motionsspåret vid Brastads arena.
Förvaltningens synpunkter
Motionsspåret kring Brastad Arena har färdigställts av ideella krafter och skötseln
av motionsspåret sker via en lokal förening. Området nyttjas av många och är
populärt.
Vid kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen konstateras att endast en del av
motionsspåret tillhör Lysekils kommun. En del av denna sträcka har idag
existerande belysning. Den övriga sträckan av motionsspåret tillhör inte
kommunen utan det är fler olika fastighetsägare som äger marken.
För en eventuell framtida belysning av motionsspåret som helhet krävs dialog och
en samsyn med samtliga berörda fastighetsägare. Detta kan lämpligen ske via den
förening som anlagt och sköter motionsspåret.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef
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MEDBORGARFÖRSLAG TILL LYSEKILS KOMMUN

ANGÅENDE ELEKTRISK BELYSNING

PÅ MOTIONSSPÅRET VID BRASTADS ARENA.
INGI VET AV: MARGARETHA HALLGREN, , 454 30 BRASTAD
CARL-GUSTAF HALLGREN, ,454 30 BRASTAD
BRASTAD 2019-01-02
LYSEKILS KOMMUN SKALL LIGGA I FRAMKANT, NÄR DET GÄLLER FRITIDSAK
TIVITETER. DÄRFÖR BEHÖVS ELEKTRISK BELYSNI NG SNARAST PÅ BRASTADS
MOTIONSSPÅR. EFTERSOM MÅNGA I NVÅNARE PENDLAR TILL SINA ARBETEN OCH
KOMMER HEM SENT, SÅ BEHÖVS DENNA MÖJLIGHET TILL TRÄNING.
DETTA GÅR OCKSÅ HAND I HAND MED ERT KULTUR- OCH FRITIDSPOLITISKA
PROGRAM 2018 - 2022.
VI FÖRESLÅR ATT MEDEL SNARAST AVSÄTTS, SÅ ATT VÄRT MEDBORGARFÖRSLAG
KAN FÖRVERKLI GAS I NOM EN SNAR FRAMTID. DETTA HANDLAR JU OCKSÅ OM LIVSKVALITET OCH LIGGER OCKSÅ HELT I LINJE MED LYSEKILS KOMMUNS FOLKHÄLSO
ARBETE!
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Margaretha Hallgren
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