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Samhällsbyggnadsnämndens
kallas till sammanträde torsdagen den 20 februari kl 09.00 i konferensrummet
Borgmästaren, Lysekil, för behandling av följande ärenden:
Ärende
Val av justerare; Avalon Falcon
1

Information/dialog vid nämndsmötet

2

Fastställande av dagordningen

3

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

4.1

Besvärsmål– inga ärenden

4.2
a)

Anmälningsärende besvärsmål
Anmäles Mark- och miljödomstolens dom – Avslår överklagande av
byggnadsnämndens beslut om marklov och startbesked för schaktning på
fastigheten Lönndal xxxx

b)

Anmäles Länsstyrelsens beslut – Upphäver bygglov för nybyggnad av
enbostadshus och garage på fastigheten Södra Hamnen xxxx

5

Tillsynsärenden – inga ärenden

6

Bygglov

6.1

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel på fastigheten
Brodalen xxxx

6.2

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, samt marklov för
urschaktning av berg, på fastigheten Skaftö-Fiskebäck xxxx

7
7.1
8

Förhandsbesked
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av lager-/båthall på fastigheten
Skaftö-Backa xxxx
Planärenden

8.1

Beslut om antagande av detaljplan för Evensås 1:79 m.fl., Östersidan, Lysekils
kommun

8.2

Avbryta planarbete för Södra Hamnen 11:3 m.fl., restaurang Rosvik, Lysekil,
Lysekils kommun
Offentlig del av sammanträdet

9

Delegationsbeslut
−
−

−

Sammanställning av januari månads bygglovsärenden och redovisning
av bygglovenhetens delegerade beslut
Sammanställning av januari månads bostadsanpassningsbidrag
Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst januari månad

10

Presentation av Peter Karlsson, ny fastighetschef på tekniska avdelningen

11

Muntlig information om badplatsstrategi / Peter Karlsson
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12

Information om utredning och placering av pissoaren /Christian Wrangmo

13

Återrapportering av förstudie Fiskhamnskajen /Christian Wrangmo

14

Investeringsbudget 2020 / Christian Wrangmo och Per Garenius

15

Remissvar på motion om frukost i skolan

16

Remissvar på motion om att vi måste satsa och planera för framtiden – ny
skola, idrottshall, simhall och ishall

17

Remissvar på motion om Goviks badplats i Brastad

18

Årsrapport 2019 samhällsbyggnadsnämnden / Per Garenius

19

Åtgärdsplan budget / Daniel Jacobs och Per Garenius

20

Förvaltningschef, ordförande och avdelningschef plan och bygg informerar

21

Anmälningsärenden
−
−
−
−

LKS 2020-01-29, § 2 – Yttrande över samråd för Fossa 1:33, Rågårdsvik,
Skaftö, Lysekils kommun
LKS 2020-01-29, § 4 – Rapport intern kontroll – sammanställning 2019
LKS 2020-01-29, § 9 – Utredning om framtidens äldreomsorg
Verksamhetsberättelse för energi- och klimatrådgivningen 2020

Lysekil den 2020-02-13
Samhällsbyggnadsnämnden
Lars Björneld
Ordförande byggnadsnämnden

Madelene Johansson
Nämndsekreterare
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Val av justerare
Förslag att justera dagens protokoll är Avalon Falcon

2
Fastställande av dagordning

4 (26)
3

Remisser
Inga handlingar.
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4.1

Besvärsmål

Inga handlingar.
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4.2

Anmälningsärende besvärsmål

Anmäles Mark- och miljödomstolens dom – Avslår överklagande av
byggnadsnämndens beslut om marklov och startbesked för schaktning på
fastigheten Lönndal XXXX
Diarienummer:

B-2014-274

Byggnadsnämnden i Lysekils kommun har genom delegationsbeslut den 20 december 2018,
som följd av tidigare domar i ärendet, beviljat marklov och meddelat startbesked för ändring
av marknivå samt bortschaktande av berg- och jordmassor på fastigheten Lönndal xxxx.
Beslutet överklagades till Länsstyrelsen i Västra Götalands län av ägarna till fastigheten
Lönndal xxxx, då man ansåg att man även skulle haft bygglov för en parkeringsplats, samt att
den kontrollplan som upprättats i ärendet även skulle omfatta en parkeringsplats.
Länsstyrelsen beslutade den 4 december 2019 att avslå överklagandet. Länsstyrelsen skriver i
sin bedömning bl.a. att det inte krävs bygglov för att anlägga en parkeringsplats på en
fastighet på vilken det endast finns ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och
parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov. Därmed har
byggnadsnämnden enligt länsstyrelsens mening gett det startbesked som krävs och som det
finns lagstöd för avseende den åtgärd som ärendet gäller. Länsstyrelsen anser även att det
inte har framkommit annat än att den av byggnadsnämnden föreskrivna utstakningen och
angivna kontroller är motiverade utifrån förhållandena på platsen och omständigheterna i
övrigt.
Länsstyrelsens beslut överklagades ägarna till fastigheten Lönndal xxxx till Mark- och
miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.
Mark- och miljödomstolen meddelade i dom den 3 februari 2020 att man avslår
överklagandet. Domstolen skriver i sina domskäl bl.a. att parkeringsplatsen inte kräver
bygglov, utan marklov samt startbesked lämnats för den ändrade marknivån genom
borttagande av berg. Man skriver även att det är byggherrens uppgift att tillse att arbetena
genomförs i enlighet med de krav, föreskrifter och beslut som gäller för åtgärden, samt även
att detta kontrolleras. Det är dock inte byggherrens uppgift att ta fram en kontrollplan för
markåtgärder, men att en sådan ska fastställas av byggnadsnämnden i samband med
startbeskedet, och nämnden har således haft rätt att fastställa en kontrollplan.
Klagomålen på begränsning av trafiken på gångvägen närmast Lönndal xxxx kan inte
behandlas i detta sammanhang.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antecknar mark- och miljödomstolens dom till protokollet.
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Anmäles Länsstyrelsens beslut –
Upphäver bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på
fastigheten Södra Hamnen XXXX
Diarienummer:

B-2019-72

Byggnadsnämnden beslutade den 15 november 2018 § 110 att avslå ansökan (B-2018-111) om
bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Södra Hamnen xxxx, med
motiveringen att ”åtgärden skulle komma att medföra en betydande olägenhet för omgivande
fastighetsägare”.
Beslutet överklagades av den sökande till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, vilken i beslut
den 20 december 2018 upphävde nämndens avslagsbeslut och ”lämnar ärendet åter till
nämnden för fortsatt handläggning”, då motiveringen av avslaget inte var klargjord.
Samhällsbyggnadsnämnden tog på nytt upp ärendet den 7 februari 2019 § 11, och beviljade
bygglov för samma åtgärd som tidigare avslagits.
Nämndens beslut överklagades till Länsstyrelsen i Västra Götalands län av ägarna till fem
fastigheten i grannskapet. Länsstyrelsen har i beslut den 10 februari 2020 avvisat
överklagandena från ägarna till fastigheterna Södra Hamnen xxxx och xxxx, samt bifallit
överklagandena från övriga och upphäver bygglovsbeslutet. Länsstyrelsen har i sina skäl till
beslutet fört resonemang kring hur man ska bedöma och räkna våningar, källare,
suterrängvåningar och vind, samt anser att garaget är en del av huvudbyggnaden.
Länsstyrelsen har dock inte uttalat sig i frågan om byggnadshöjden stämmer med planen,
eller om åtgärden skulle innebära en betydande olägenhet för omgivningen.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antecknar länsstyrelsens beslut till protokollet.
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5

Tillsynsärenden

Inga handlingar.
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6

Bygglov

6.1
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel på fastigheten
Brodalen XXXX
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel på fastigheten
Brodalen xxxx Byggnaden fungerar idag som livsmedelsbutik.
Fastigheten ligger inom detaljplan 14-BRO-844, antagen den 27 april 1964.
Den ursprungliga byggnadens ålder framgår inte av fastighetsregistret, men den finns med
som befintlig i grundkartan till detaljplanen från år 1964.
Det äldsta ärendet i fastighetens akt är ett bygglov från år 1971 för tillbyggnad av butiken mot
väster, med dispens från då rådande tätbebyggelseförbud.
Förutom bygglov för skyltar, har bygglov också beviljats för tillbyggnad av vindfång år 1992,
som mindre avvikelse från planbestämmelserna.
Byggnaden är i sin helhet placerad på dels kvartersmark som inte får bebyggas, s.k. ”prickad
mark”, och del med en mindre del (drygt halva den ursprungliga byggnaden) på allmän plats
– ”park”. Enligt detaljplanen skulle också ett stängsel mot vägen dragits genom den
ursprungliga byggnaden, vilket med detta får anses ha inneburit rivning av byggnaden enligt
planförfattarnas mening.
Den nu aktuella tillbyggnaden placeras i sin helhet på kvartersmark som inte får bebyggas,
s.k. ”prickad mark”.
Den yta av fastigheten som enligt planen är avsedd för byggnadsändamål kan uppmätas till
cirka 365 m2.
Den befintliga byggnaden är cirka 315 m2, och tillbyggnaden är 85 m2, vilket ger en total
byggnadsarea på 400 m2, en avvikelse på +10 %.
Berörda grannar Broberg xxxx, och xxxx samt Brodalen xxxx, och xxxx har getts tillfälle att
yttra sig över ansökan. Ingen har haft något att erinra mot ansökan.
Räddningstjänsten samt Trafikverket har i yttranden meddelat att man inte har något att
erinra i ärendet.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov, med stöd av 9 kap. 30 och 31 d §§
plan- och bygglagen (2010:900) [PBL], motiverat med hänvisning till att planenligt
utgångsläge inte föreligger, samt att de befintliga och tillkommande planavvikelserna vid en
samlad bedömning inte kan anses som små och i enlighet med detaljplanens syfte.
Nämnden uppmanar sökanden att begära planbesked för en planändring.
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6.2
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, samt marklov för
urschaktning av berg, på fastigheten Skaftö-Fiskebäck XXXX
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, samt marklov för
urschaktning av berg, på fastigheten Skaftö-Fiskebäck xxxx.
Fastigheten är belägen inom detaljplan 1484-P104, vilken antogs den 27 juni 2013.
På platsen finns idag en lång trätrappa upp mot Klintens hotellbyggnad, tillhörande
Gullmarsstrands konferensanläggning.
Byggnaden kommer att innehålla 12 lägenheter med storlekar mellan 46 m2 och 60 m2. De 12
parkeringsplatser som redan finns på den del av fastigheten Skaftö-Fiskebäck xxxx som ligger
direkt nordväst från fastigheten Skaftö-Fiskebäck xxxx kommer att reserveras för den nya
byggnaden. Laddstolpar kommer att sättas upp vid dessa p-platser.
Material och kulörer följer detaljplanens anvisningar, med fasader klädda med träpanel och
målade i ljus täckande färg, samt taktäckning av rött lertegel, enligt planens f2-bestämmelse.
Räddningstjänsten har i yttrande förklarat att man inte har något att invända mot den
upprättade brandskyddsbeskrivningen.
Berörda grannar Skaftö-Fiskebäck xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, och xxxx har getts
tillfälle att yttra sig över ansökan.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov enligt ansökan, med stöd av 9 kap. 30 § planoch bygglagen (2010:900) [PBL].
Beslutet motiveras med att åtgärden är planenlig, uppfyller utformningskraven, kan antas
uppfylla tekniska egenskapskrav, samt inte kan anses medföra en betydande olägenhet för
omgivningen.
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar marklov enligt ritningar till bygglovsansökan, med stöd
av 9 kap. 35 § PBL.
Beslutet motiveras med att åtgärden är planenlig samt krävs för att kunna genomföra
byggnation på fastigheten.
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7

Förhandsbesked

7.1
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av lager-/båthall på fastigheten
Skaftö-Backa XXXX
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av lager-/båthall på fastigheten
Skaftö-Backa xxxx.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område, men inom sammanhållen bebyggelse
med bygglovsplikt.
På fastigheten har i mars 2010 beviljats bygglov för en båthall med måtten 18 x 48 meter,
placerad innanför och längs fastighetsgränsen till Skaftö-Backa xxxx och xxxx.
Den nu aktuella hallen har även denna måtten 18 x 48 meter, och var ursprungligen
föreslagen att placeras i samma linje som den befintliga. På förvaltningens förslag har den
vridits 90 grader, och bildar nu en avslutning på gårdsbildningen mot åkermarken.
Området är i gällande översiktsplan ÖP06 betecknad med R18:
Den aktuella platsen omfattas av riksintresseområde för friluftsliv enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken (1998:808) [MB].
Området är av länsstyrelsen betecknat som regionalt värdefull jordbruksmark.
Området visas av Jordbruksverket som EU-stödberättigad jordbruksmark.
Berörda grannar Skaftö-Backa xxxx, xxxx, och xxxx har getts tillfälle att yttra sig över
ansökan.
Trafikverket har meddelat att man inte har något att erinra, då anslutningen till väg 785 är
befintlig, samt att man anser att byggnaden har marginell påverkan på trafikrörelserna till
och från fastigheten.
Länsstyrelsens jordbruksenhet har getts tillfälle att yttra sig över ansökan, men inget
yttrande har inkommit.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen
(2010:900) och som svar på ansökan, att de föreslagna åtgärderna kan tillåtas på den
avsedda platsen.
Beslutet motiveras med att platsen som tas i anspråk ligger i direkt anslutning till liknande
användning, att byggnationen inte kan anses ha någon betydande påverkan på riksintressen,
att framtida planläggning inte försvåras, samt att den inte kan anses medföra en betydande
olägenhet för omgivningen.
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8

Planärenden

8.1
Beslut om antagande av detaljplan för Evensås 1:79 mfl, Östersidan, Lysekils
kommun
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till rubricerad detaljplan. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra en delning av fastigheten för att kunna bygga två nya
bostadshus samt riva det befintliga.
Detaljplanen har varit utskickad för granskning mellan 2019-11-11 till 2019-12-16.
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande.
Samhällsbyggnadsnämnden godkände utlåtandet 2020-01-30 §8.
Då inget behov av justeringar bedömts finnas är Samhällsbyggnadsförvaltningen av
uppfattningen att planförslaget inte behöver ställas ut på nytt.
Planförslaget bedöms inte vara av avvikande principiell beskaffenhet eller av annan större
vikt. Därför anser samhällsbyggnadsförvaltningen att planförslaget är färdigt för beslut om
antagande i samhällsbyggnadsnämnden enligt reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden § 1
p 1, och med stöd i PBL 5 kap. 27§.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen för Evensås 1:79 m.fl. enligt 5
Kap. 27 § PBL (SFS 2010:900, SFS 2014:900).
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8.2
Avbryta planarbete för Södra Hamnen 11:3 m.fl., restaurang Rosvik, Lysekil,
Lysekils kommun
Ärendet gäller pågående planläggning av den idag inbyggda uteserveringen som nyttjas av
Restaurang Rosvik. Planbesked beviljades av Kommunstyrelsen 2017-03-01 § 28. Syftet med
detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett permanent bygglov för byggnadsdelen, samt
att lösa frågan om rådighet över tillbyggnaden.
Då en överenskommelse om fastighetsreglering av byggnadsdelen inte kunnat nås med
fastighetsägaren till Södra Hamnen 11:3 finns inga förutsättningar för ett praktiskt
genomförande av detaljplanen. På uppmaning av exploatören (Tekniska avdelningen)
föreslår förvaltningen därför att planarbetet avslutas och lyfts ur planenhetens
arbetsprogram.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avbryta planarbetet för Södra Hamnen 11:3 m.fl.,
Restaurang Rosvik, Lysekil, Lysekils kommun.
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9
Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas:

Handläggare för plan och bygg
− Sammanställning av januari månads bygglovsärenden och redovisning av
−

bygglovenhetens delegerade beslut.
Sammanställning av januari månads bostadsanpassningsbidrag.

Handläggare för färdtjänst
−

Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst januari månad.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i
protokollet 2020-02-20, § XX.
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10
Presentation av ny fastighetschef, Peter Karlsson
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11
Muntlig information om badplatsstrategi
Peter Karlsson, fastighetschef, informerar nämnden om Lysekils kommuns badplatsstrategi.
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12
Information om utredning av placering av pissoaren
Christian Wrangmo informerar nämnden om pågående utredning.
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13
Återrapportering av förstudie Fiskhamnskajen
Christian Wrangmo informerar nämnden om förstudie av Fiskhamnskajen.
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14
Investeringsbudget 2020
Christian Wrangmo och Per Garenius informerar om investeringsbudget 2020.
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15
Remissvar på motion om frukost i skolan
Krister Samuelsson (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att
frukost ska införas och erbjudas för alla elever i grundskolan i Lysekils kommun.
Frukost i skolan innebär en utökad arbetstid för personalen på serviceavdelningen i
samhällsbyggnadsförvaltningen. Det kommer att behövas fler personal då det behöver finnas
personal på plats i skolan för att både förbereda frukosten, göra beställningar och utföra
efterarbete.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen på grund av
merkostnader för personal.
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16
Remissvar på motion om att vi måste satsa och planera för framtiden – ny
skola, idrottshall, simhall och ishall
Ulf Hanstål (M) föreslår i en motion 2019-03-19 att kommunen omedelbart inleder arbetet
med att planera för en ny skola, idrottshall, simhall och idrottshall.
Utifrån den verksamhet som bedrivs i de lokaler samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar
finns ett eftersatt underhållsbehov. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det finns behov
av att ta ett samlat kommunövergripande grepp om en utredning på frågor om nya lokaler för
skola, fritidsanläggningar och kanske ytterligare lokaler. Samhällsbyggnadsnämnden kan
också konstatera att konditionen är dålig på såväl Gullmarsskolan som Gullmarsborg men att
det finns möjligheter att hålla liv i befintliga anläggningar ett tag till. Gullmarsskolan skulle
behöva utöka lokalytan för att möta det ökade behovet av lektionssalar och administrativa
lokaler.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden förslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen om att
kommunövergripande utreda förslaget om nya lokaler för skola och fritidsanläggning.
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17
Remissvar på motion om Goviks badplats i Brastad
Magnus Elisson, Sverigedemokraterna har i en motion 2019-05-31 lämnat förslag på att
bygga en enklare ramp/trappa och göra det mer lättillgängligt att ta sig ut på udden till
trampolin/hopptorn.
Tekniska avdelningen arbetar med att ta fram en badplatsstrategi som beräknas vara klar
innan sommaren 2020.
I badplatsstrategin finns en målbild om att Lysekils kommun ska kunna erbjuda attraktiva
badplatser av varierande karaktär.
Uppsättning av stege kommer att ske under våren 2020. Hur konstruktionen att göra det mer
lättillgängligt att ta sig ut till udden har man ännu inget förslag på. utan detta kommer att
ingå i arbetet med badplatsstrategin.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
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18
Årsrapport 2019 samhällsbyggnadsnämnden
Sammantaget redovisar samhällsbyggnadsförvaltningen en negativ avvikelse med
5,4 mnkr mot budget. Avvikelsen beror dels på att Gata och parkenheten visar en negativ
avvikelse på 2,4 mnkr. Bostadsanpassningsbidragen hade en negativ avvikelse på 1 mnkr och
kost- och städverksamheten visar en negativ avvikelse på 1,5 mnkr som består av höga
vikariekostnader.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner årsrapport 2019.
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19
Åtgärdsplan budget
I enlighet med kommunens ekonomistyrningsprinciper ska en åtgärdsplan för att nå budget i
balans inkomma senast 30 dagar efter uppföljningsrapporten är tagen i nämnden.
Sammantaget redovisar samhällsbyggnadsnämnden en negativ avvikelse på 5,4 mnkr.
Inför 2020 behöver nämnden arbeta vidare med sin ekonomistyrning. En bättre styrning
skulle ge mer långsiktiga besparingar. Underhållsplaner behöver tas fram för fastigheter och
gator, vilket kommer tydliggöra nivån av framtida underhåll.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner åtgärdsplan budget i balans.
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20
Förvaltningschef, ordförande och avdelningschef plan och bygg informerar
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21
Anmälningsärenden
−

LKS 2020-01-29, § 2 – Yttrande över samråd för Fossa 1:33, Rågårdsvik, Skaftö,
Lysekils kommun

−

LKS 2020-01-29, § 4 – Rapport intern kontroll – sammanställning 2019

−

LKS 2020-01-29, § 9 – Utredning om framtidens äldreomsorg

−

Verksamhetsberättelse för energi- och klimatrådgivningen 2020

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena som
förtecknas i protokollet 2020-02-20, § XX.

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-02-13

Dnr
A-2020-33

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Wising, 0523 - 613383
linda.wising@lysekil.se

Remissvar på motion om frukost i skolan
Sammanfattning
Krister Samuelsson (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att
frukost ska införas och erbjudas för alla elever i grundskolan i Lysekils kommun.
Frukost i skolan innebär en utökad arbetstid för personalen på serviceavdelningen i
samhällsbyggnadsförvaltningen. Det kommer att behövas fler personal då det
behöver finnas personal på plats i skolan för att både förbereda frukosten, göra
beställningar och utföra efterarbete.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på motionens intention. Utifrån den
utredning som gjorts menar samhällsbyggnadsförvaltningen dock att det på grund
av de ökade personalkostnader som skulle uppstå inte finns ekonomisk möjlighet att
erbjuda frukost i skolan i Lysekils kommun.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen på grund
av merkostnader för personal.
Ärendet
Krister Samuelsson (M) föreslår i en motion 2019-05-08 att frukost ska införas för
alla elever i grundskolan i Lysekils kommun.
Förvaltningens utredning
Personal
Frukost i skolan innebär en utökad arbetstid för personalen på serviceavdelningen i
samhällsbyggnadsförvaltningen. Det kommer att behövas fler personal då det
behöver finnas personal på plats i skolan för att både förbereda frukosten, göra
beställningar och utföra efterarbete. Detta medför ökade personalkostnader. Enligt
beräkningsförslag från serviceavdelningen skulle de ökade kostnaderna öka med ca
500 tkr/år för förvaltningen. Kostnaderna innebär lönekostnader, kemikalier,
vatten, papper/plast, el och sopor. Den största kostnaden är lönekostnaden på 400
tkr.
Förvaltningens slutsatser
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på motionens intention. Utifrån den
utredning som gjorts menar samhällsbyggnadsförvaltningen dock att det på grund
av de ökade personalkostnader som skulle uppstå inte finns ekonomisk möjlighet att
erbjuda frukost i skolan i Lysekils kommun. Kostnaderna ryms inte inom
förvaltningens budgetram.
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Per Garenius
Förvaltningschef

Linda Wising
Handläggare

Bilaga
Beräkningsunderlag
LKF 2019-05-15, § 49 – Motion om frukost i skolan
Motion om frukost i skolan
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Grundskolan Fsk-åk 6

Grundskola
Särskola Gs
Mariedalsskolan
Gullmarsskolan 7-9
Gullmarsskolan 0-6
Bro Skola
Bergs skola
Stångenässkolan
Skaftöskola

Inskrivna barn

18
370
273
55
52
228
83
1079

Ökade lönekostnader motsvarande 50%uph
Ök kost kem
Ökade kostn papper plast
Ökade kostnader för vatten och el G-skolan
Ökade kostnader sophämtning 10%

Livsm,kost Livsm,kost
Pers/Pedag TOTALT
Ökad kostnad fasta delen
16
34
5 062
71 172
61 307
50
420
104 059 879 178 757 319
0
0
0
23
296
76 779 619 611 533 729
9
64
15 468 133 970 115 401
6
58
14 624 121 410 104 582
38
266
64 123 556 812 479 635
13
96
23 343 200 955 173 101
155
303 458 2 583 108 2 225 075

Interna priser 19
Livsmedels
10,13
Livsmedels
11,76
Skoldagar 1
178
Fast kostad
1,58

182400
64570
16140
19250
22000
304360
1,58
2 887 468 2 529 435

Aktivitet 50 1024558

Grundskolan Fsk-åk 9

Grundskola
Särskola Gs
Mariedalsskolan
Gullmarsskolan 7-9
Gullmarsskolan 0-6
Bro Skola
Bergs skola
Stångenässkolan
Skaftöskola

Ökade lönekostnader motsvarande 100%uph
Ök kost kem
Ökade kostn papper plast
Ökade kostnader för vatten och el G-skolan
Ökade kostnader sophämtning 10%

Inskrivna barn Pers/Pedag TOTALT Ökad kostnad fasta delen
Livsm,kost Yogh m fling
Livsm,kost Havregrynsgröt
18
16
34
6 440
71 172
61 307
370
50
420
132 379
879 178
757 319
425
50
475
152 057
994 308
856 492
273
23
296
97 674
619 611
533 729
55
9
64
19 678
133 970
115 401
52
6
58
18 605
121 410
104 582
228
38
266
81 574
556 812
479 635
83
13
96
29 696
200 955
173 101
1504
205
538 101
3 577 416
3 081 566

Interna priser 19
Livsmedelskostnad /port 10,13
Livsmedelskostnad /port 11,76
Skoldagar 178
Fast kostad 2,01 kr

10,13
11,76
178
2,01

Aktivitet 5010 år 2018 MP 200
Frukost
Mellanmål

394455
630103

364815
90000
22500
38500
22000
537815
2,01
Total kostnad
Avräknat fritids frukost akt 5010

4 115 231
394455
3 720 776

3 619 381
394455
3 224 926

Aktivitet 5010 år 2018 MP 200 dvs f 1024558

Fritids
Berg
Bro
Stångenäs
Mariedal
Gullmarsskolan
Skaftö
Särskola
Procentuellt

Frukost

25
25
60
40
60
25
4
239
38,5

Mellanmål

30
30
70
120
90
34
4
378
61,5

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2019-05-15

21 (24)

§ 49
Motion om frukost i skolan
Dnr:

LKS 2019-171

Krister Samuelsson (M) har i en motion föreslagit att utreda möjligheterna och
kostnaderna för ett genomförande av frukost i skolan under en försöksperiod på 1 år
samt att återkomma med förslag till hur detta i så fall skal finansieras.
Beslutsunderlag
Motion 2019-05-08
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen,
samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motion)
Utbildningsnämnden (inkl. motion)
Samhällsbyggnadsnämnden (inkl. motion)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

2020-02-13

Motion ang. Frukost i skolan
Den forskning som på senare år bedrivits visar att barn och unga som äter frukost har ofta
goda matvanor under resten av dagen. Frukosten är en bra start som ger dels en bra grund
för en god arbetsmiljö i skolan men framförallt vad gäller studieresultat. Det är bevisat att
skolbarn som äter en bra frukost håller vikten lättare, presterar bättre i skolan/på jobbet och
har färre hål i tänderna och stärker elevernas psykiska välbefinnande.
Att erbjuda frukost i skolan är ett bra sätt att på både kort och lång sikt ge samma möjligheter
för alla barn att klara sin skolgång, undervisningen flyter lättare och studieresultaten
förbättras. Till det kan läggas argument som att bra frukostvanor leder till bra lunchvanor. Ett
otal undersökningar visar att allt för många av våra skolungdomar har en bristfällig eller
kanske rent av ingen frukostvana alls.
För oss moderater är kampen för alla barns lika förutsättningar att klara skolan av största
vikt. Vi moderater anser att våra barn är vår viktigaste resurs.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag härmed.
•

Att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna och kostnaderna för ett
genomförande av ovanstående under en försöksperiod av 1 år

•

Att förvaltningen också får återkomma med förslag till hur detta i så fall skall
finansieras.

Högaktingsfullt
Krister Samuelsson
Moderaterna i Lysekil

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-02-12

SBN A-2020-35

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Per Garenius, 0523-61 33 45
per.garenius@lysekil.se

Remissvar på motion om att satsa och planera för framtidenny skola, idrottshall, simhall och ishall
Sammanfattning
Ulf Hanstål (M) föreslår i en motion 2019-03-19 att kommunen omedelbart inleder
arbetet med att planera för en ny skola, idrottshall, simhall och idrottshall.
Utifrån den verksamhet som bedrivs i de lokaler samhällsbyggnadsförvaltningen
förvaltar finns ett eftersatt underhållsbehov. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser
att det finns behov av att ta ett samlat kommunövergripande grepp om en
utredning på frågor om nya lokaler för skola, fritidsanläggningar och kanske
ytterligare lokaler. Samhällsbyggnadsnämnden kan också konstatera att
konditionen är dålig på såväl Gullmarsskolan som Gullmarsborg men att det finns
möjligheter att hålla liv i befintliga anläggningar ett tag till. Gullmarsskolan skulle
behöva utöka lokalytan för att möta det ökade behovet av lektionssalar och
administrativa lokaler.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden förslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen om att kommunövergripande utreda förslaget om nya lokaler för skola
och fritidsanläggning.
Ärendet
Ulf Hanstål (M) föreslår i en motion 2019-03-19 att kommunen omedelbart inleder
arbetet med att planera för en ny skola, idrottshall, simhall och idrottshall.
Förvaltningens utredning
Skolornas skick
Delar av Gullmarsskolan, främst E-huset är i mycket dåligt skick och byggnaden
behöver enligt Tekniska avdelningen rivas. Andra delar av Gullmarsskolan, bland
annat F-6 och D-huset har genomgått invändiga renoveringar de senaste 10 åren på
grund av skolomstruktureringen. Det kvarstår dock yttre underhåll på dessa
byggnadsdelar. Vi vet också att skolan har behov av ett ökat antal klassrum och
administrativa lokaler. Dessa behov tillgodoses idag delvis med inhyrda paviljonger
till en årlig kostnad av ca 420 000 kr.
Simhall och Ishall
Gullmarsborg byggdes 1975 och har renoverats under åren. Dock är ingen större
renovering genomförd. Beläggningen i Gullmarsborgs is- och simhall är god.
Ishallen nyttjas av skolan, föreningar och allmänheten. En viktig verksamhet för
Lysekil är också den lägerverksamhet som bedrivs sommartid i ishallen. Simhallen
nyttjas av skolan, föreningar, företag och allmänheten. På senare år har
dykutbildningar blivit en viktig och återkommande hyresgäst i simhallen.
2018 gjordes en teknisk statusbesiktning på Simhallen (LKS 2017–000458) som
visar på ett relativt akut underhållsbehov om ca 15-20 mnkr för att hålla liv i
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Tjänsteskrivelse
Dnr

SBN A-2020-35

befintlig anläggning i ca 15 år till. En statusbesiktning på ishallen är inte gjord men
förvaltningen räknar med att även här behöver investeringar motsvarande ca 6-7
mnkr göras inom en 5 årsperiod.
Idrottshall
Beläggningsgraden i kommunens stora idrottshallar (Bottnahallen, Brastad
Idrottshall, Mariedalshallen och Kronbergshallen) är mycket hög. Det finns i stort
sett inga lediga tider varje sig under skoltid eller på eftermiddagar, kvällar och
helger. Det finns idag inga planer eller diskussioner på att bygga ny idrottshall.
Information från Tekniska avdelningen
Under 2020 kommer fastighetsavdelningen att göra en statusbesiktning av hela
Gullmarsskolan och Kronbergshallen. En statusbesiktning av Gullmarsborgs
simhall gjordes 2018.
Förvaltningens slutsatser
Skola
Gullmarsskolan behöver genomgå en större om- och tillbyggnation inom en 5 års
period. Omfattningen av om- och tillbyggnationen måste styras av verksamhetens
lokalbehov samt fastighetens underhållsbehov. Detta kan en statusrapport samt en
lokalbehovsutredning svara på. Därför bör en ordentlig förstudie genomföras innan
beslut om investering tas.
En nyrenoverad skola alternativt en helt ny skola med ändamålsenliga lokaler
skulle bidra till att Lysekil blir mer attraktiv för kommunens invånare och nya
invånare.
Sim-, is- och idrottshall
Befintlig anläggning på Gullmarsborg kan med en investering på 15-20 mnkr leva
vidare i ca 15 år till. Detta ger inget mervärde än befintlig anläggning utan det är
just en befintlig anläggning som vi får. En sådan ombyggnation innebär ett
driftstopp med stängd simhall i 1-2 år.
En nybyggnation av ett badhus i Lysekil stärker Lysekil som en attraktiv stad året
runt. En ny anläggning har också stora förutsättningar att sänka driftkostnaderna
både för fastighetsförvaltning och verksamhetsdrift.
En förstudie avseende bad i Lysekil bör därför göras under 2020 för att reda ut
badfrågan för kommunen, dels geografisk placering, vilka behov ett badhus skall ha
samt vilka driftskostnader olika beslut får för den löpande driften.
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan slutligen konstatera att det vid flera tillfällen,
under de senaste åren, inkommit motioner och medborgarförslag med liknande
önskemål som denna motion. Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att detta visar
på behovet av att ta ett samlat kommunövergripande grepp om en utredning på
frågorna om nya lokaler för skola, fritidsanläggningar och kanske ytterligare
lokaler.
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Tjänsteskrivelse
Dnr

SBN A-2020-35

Per Garenius Samhällsbyggnadschef

Christian Wrangmo
Avd.chef tekniska avdelningen

Bilagor
LKF 2019-04-17, § 36 - Motion om att satsa och planera för framtidenny skola, idrottshall, simhall och isall
Motion
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2019-04-17
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§ 36
Motion om att satsa och planera för framtiden – ny skola, idrottshall,
simhall och ishall
Dnr:

LKS 2019-109

Ulf Hanstål (M) har i en motion föreslagit att kommunen omedelbart inleder arbetet
med att planera för en ny skola, idrottshall, simhall och idrottshall.
Beslutsunderlag
Motion 2019-03-19
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen,
samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motion)
Samhällsbyggnadsnämnden (inkl. motion)
Utbildningsnämnden (inkl. motion)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Motion till kommunfullmäktige i Lysekil

Vi måste satsa och planera för framtiden

Om ungefär 20 år fyller Gullmarsskolan 70 år. En skola som under många år för
generationer av barn varit plats för lärande och en plats som varit en stor del i
processen att bli vuxen.
Allting bra har ett slut och så även livslängden för Gullmarsskolan. Därför vill vi
Moderater att kommunen redan nu tar sats och planerar för en ny skola som
kan motsvara de krav och förväntningar man kan ställa som personal och elev i
framtidens skola i Lysekil.
Dessutom har även till Gullmarsskolan angränsande byggnader, simhall,
idrottshall och ishall sannolikt redan tidigare än om 20 år nått sitt slutdatum
och även dessa anläggningar bör således, om vi fortsatt ska ha denna service
kvar för våra medborgare, finnas i nya byggnader.
Sammantaget innebär detta för en kommun av Lysekils storlek väldigt stora
investeringar och detta är ännu en anledning att starta processen nu och inte
vänta.
Vad gäller platsen för en satsning som denna finns det flera alternativ men en
placering kan vara i Södra Hamnen.
De flesta av oss som är politiker i Lysekil idag kommer inte under vår politiska
livsgärning få se detta bli verklighet men för framtiden, fram mot 2035 och
ännu längre är det oerhört viktigt att vi redan nu fattar beslut kring detta.
Med stöd av ovanstående yrkar undertecknade
Att kommunen omedelbart inleder arbetet med att planera för en ny skola,
idrottshall, simhall och ishall.

Att det fortlöpande arbetet med hänsyn till budgetprocessen och storleken på
investeringen redovisas till kommunfullmäktige varje år i senast i mars.

Lysekil 2019 03 19

För Moderaterna i Lysekil

Ulf Hanstål

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-02-13

SBN A-2020-34

Tekniska avdelningen
Christian Wrangmo, 0523-61 31 53
christian.wrangmo@lysekil.se

Remissvar på motion om Goviks badplats i Brastad
Sammanfattning
Magnus Elisson, Sverigedemokraterna har i en motion 2019-05-31 lämnat förslag
på att bygga en enklare ramp/trappa och göra det mer lättillgängligt att ta sig ut på
udden till trampolin/hopptorn.
Tekniska avdelningen arbetar med att ta fram en badplatsstrategi som beräknas
vara klar innan sommaren 2020.
I badplatsstrategin finns en målbild om att Lysekils kommun ska kunna erbjuda
attraktiva badplatser av varierande karaktär.
Uppsättning av stege kommer att ske under våren 2020. Hur konstruktionen att
göra det mer lättillgängligt att ta sig ut till udden har man ännu inget förslag på.
utan detta kommer att ingå i arbetet med badplatsstrategin.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen
anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Ärendet
Magnus Elisson, Sverigedemokraterna har i en motion 2019-05-31 lämnat förslag
på att bygga en enklare ramp/trappa och göra det mer lättillgängligt att ta sig ut på
udden till trampolin/hopptorn. Anmärkning från motionären är att skaderisken är
mycket stor vid dessa brister.
Förvaltningens synpunkter
Tekniska avdelningen är ansvarig för kommunens badplatser och avdelningen
arbetar med att ta fram en badplatsstrategi som beräknas vara klar innan
sommaren 2020. I badplatsstrategin finns en målbild om att Lysekils kommun ska
kunna erbjuda attraktiva badplatser av varierande karaktär.
Tekniska avdelningen kommer att sätta upp en stege vid klippan nedanför
trampolinen så att det blir lätt att ta sig i och upp ur vattnet. Uppsättning av stegen
kommer att ske under våren 2020. Hur konstruktionen att göra det mer
lättillgängligt att ta sig ut till udden har man ännu inget förslag på utan detta
kommer att ingå i arbetet med badplatsstrategin.
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Tjänsteskrivelse
Dnr

SBN A-2020-34

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen anses besvarad med
hänvisning till ovanstående.

Per Garenius
Samhällsbyggnadschef

Christian Wrangmo
Avdelningschef Tekniska avdelningen

Bilagor
LKF 2019-06-12, § 58 – Motion angående Goviks badplats i Brastad
Motion
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Peter Karlsson, fastighetschef
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Sammanträdesprotokoll
2019-06-12

21 (40)

§ 58
Motion angående Goviks badplats i Brastad
Dnr:

LKS 2019-214

Magnus Elisson (SD) har i en motion föreslagit att kommunen bygger en enklare
ramp/trapp samt att göra det mer lättillgängligt att ta sig ut på udden till
trampolin/hopptorn vid Goviks badplats.
Beslutsunderlag
Motion 2019-05-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motion)
Samhällsbyggnadsnämnden (inkl. motion)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

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

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

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

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

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

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

Magnus Elisson
Sverigedemokraterna Lysekil

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-01-28

Dnr
SBN A-2019-4

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

Årsrapport 2019 för samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning
Sammantaget redovisar samhällsbyggnadsförvaltningen en negativ avvikelse med
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1 Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet är till för kommunens invånare, företagare och
besökare och ska präglas av god service, hög tillgänglighet och gott bemötande. Lysekils
kommun uttrycker i sin vision 2030 att man ska vara en kommun känd för sitt värdskap.
Inom samhällsbyggnadsnämnden är man övertygad om att ett välkomnande förhållningssätt
och gemensamma värderingar kring service och bemötande skapar utveckling och
attraktionskraft. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att Lysekils kommun har en god
bebyggd miljö, god livsmiljö samt trygghet och säkerhet. Nämnden har ett särskilt ansvar
gällande planering av natur- och kulturmiljö, fastigheter, infrastruktur, IT och servicearbeten
(kost, städ, intern administration). Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och
miljömedvetet sätt med omtanke om kunder, invånare och besökare samt bidra till en hållbar
samhällsutveckling. Alla ska känna att förvaltningen förvaltar, utvecklar och bygger en
hållbar och attraktiv kommun som ska vara en bra plats att leva och bo på.
En omorganisation har genomförts under året i förvaltningen. Syftet var att förbättra
organisationen för få en tydligare ansvarsfördelning, sammanföra vissa arbetskategorier med
mål om bättre synergieffekter. Syftet var också att få en effektivare förvaltning med mål om
bättre kundfokus.
Under 2019 satte samhällsbyggnadsförvaltningens fokus på bemötande. Syftet var att få
förvaltningen att bli bättre på ett gott bemötande och högre service. Målet är få en bättre
kultur, attityd, styrning mot gemensamma värden, ökad effektivitet och stärkt identitet.
Arbetet med Kontaktcenter fortsatte utvecklas under 2019. Fem kommunvägledare ersatte de
tidigare två växeltelefonister. De arbetar varje dag med att medborgaren alltid ska uppleva
Lysekils kommun som lätt att kontakta.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar utifrån samhällsbyggnadsprocessens olika skeden.
Processen bildar en kedja, då de bedömningar och överväganden som görs i ett skede
påverkar och skapar förutsättningar för nästa skede.
Samhällsbyggnadsnämndens beslutade utvecklingsmål har fallit ut väl under 2019.
Åtgärderna har haft en positiv utveckling för att nå målet.
Målet med att se över samhällsbyggnadsförvaltningens processer så att de förbättrar
tillgängligheten och servicen för våra medborgare är ett långsiktigt och stort arbete inom
förvaltningen.
Områden som samhällsbyggnadsförvaltningen påverkas av i framtiden är bland annat
kompetensförsörjning, digitala utvecklingen, nyetableringar, bostadsbyggande, gott
bemötande och service gentemot våra kunder samt kommunens egna utvecklingsområden.
Kommunens framtida ekonomiska utmaningar är också det en viktig fråga som kommer
påverka arbetet.

2 Verksamhet
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet är till för kommunens invånare, företagare och
besökare och ska präglas av god service, hög tillgänglighet och gott bemötande. Lysekils
kommun uttrycker i sin vision 2030 att man ska vara en kommun känd för sitt värdskap.
Inom samhällsbyggnadsnämnden är man övertygad om att ett välkomnande förhållningssätt
och gemensamma värderingar kring service och bemötande skapar utveckling och
attraktionskraft.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att Lysekils kommun har en god bebyggd miljö, god
livsmiljö samt trygghet och säkerhet. Nämnden har ett särskilt ansvar gällande planering av
natur- och kulturmiljö, fastigheter, infrastruktur, IT och servicearbeten (kost, städ, intern
administration). Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och miljömedvetet sätt
med omtanke om kunder, invånare och besökare samt bidra till en hållbar
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samhällsutveckling. Alla ska känna att förvaltningen förvaltar, utvecklar och bygger en
hållbar och attraktiv kommun som ska vara en bra plats att leva och bo på.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.
Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning är samhällsbyggnadsförvaltningen som består av
fyra avdelningar: tekniska, service, plan- och bygg och IT. Det finns en
förvaltningsövergripande stab bestående av förvaltningschef och verksamhetsutvecklare.
Utöver detta finns Kontaktcenter som är en enhet som är direkt underställd
förvaltningschefen. Förvaltningen har sammanlagt sex olika enheter.
Tekniska avdelningen
Avdelningen består av två enheter. Fastighets enheten samt gata, park och småbåtsenheten.
Avdelningen består också av ett administrativt team och ett projekt team.
Avdelningens uppgift är att förse kommunens verksamheter med funktionella lokaler.
Avdelningen ska underhålla och förvalta kommunägda byggnader för bibehållet värde och
god brukbarhet under lång tid. Avdelningen ansvarar för en fungerande infrastruktur i form
av gator och vägar. Parker och naturvård är andra ansvarsområden som är viktiga för att
Lysekil ska kunna erbjuda en attraktiv livsmiljö. Avdelningen svarar vidare för driften av
kommunens småbåtshamnar. Huvudansvaret är:
−

Enheten för fastighetsdrift har ansvar att förvalta kommunens lokaler,
fastighetstekniker och vaktmästare.

−

Strategiska investerings- och driftprojekt gällande kommunens ägda lokaler

−

Gata, mark och småbåts enheten handhar allmän plats, gator och parker och
lekplatser

−

Trafik/parkering (myndighet)

−

Offentlig belysning

−

Naturvård

−

Kommunal mark

−

Småbåtshamnar

−

Ställplatser för husbilar

Plan- och byggavdelningen
Avdelningen arbetar med fysisk samhällsplanering, översikts- och detaljplaner, program för
utveckling och bevarande, policyfrågor, bygglov, bygganmälan samt
exploateringsverksamhet.
Huvudansvaret är:
−

Bygglov

−

Samhällsplanering, GIS (Geografiskt Informations System)

−

Karthantering

−

Mätningstjänster

−

Bostadsanpassning

−

MEX (mark- och exploatering)
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Serviceavdelningen
Serviceavdelningen ansvarar för service och tjänster inom kost, städ, uthyrning och
bilområdet. Avdelningen består av tre enheter som består både av städ och kostverksamhet.
Enheterna är syd, nord och väst. Serviceavdelningen har ett administrativt team som bland
annat sköter fakturor och personalrekrytering.
Huvudansvaret är:
−

Kostorganisationen ansvarar för tillagning av måltider till kommunens verksamheter
samt inköp och förmedling av livsmedel.

−

Städorganisationen ansvarar för all städning av kommunens verksamheter

−

Kommunens bilar och biladministration

−

Uthyrning och samordning av lokalen Oscars

IT-avdelningen
IT-avdelningen har till uppgift att säkerställa driften av kommunens IT-system samt utveckla
systemet så att det fungerar som en funktionell plattform för dagens IT-tjänster. Avdelningen
ansvarar för upphandling, installation och kostnadsoptimering av såväl mjuk- som hårdvara
och deltar aktivt i utvecklandet av kommunens IT-strategi.
Huvudansvaret är:
−

En effektiv och ändamålsenlig IT- försörjning

−

Ändamålsenlig leverans av IT

−

Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för tillhandahållna tjänster

−

Efterlevnad av regler, riktlinjer och styrande verksamhetsbehov

−

Att stödja kommunstyrelsen i framtagandet av strategiska IT-planer

−

Förvaltning av strategiska planer för IT

IT–avdelningen är gemensam med Sotenäs och Munkedals kommun och uppgift är att
tillhandahålla IT-drift, support, förvaltning samt utveckling av kommunernas gemensamma
IT-miljö.
Kontaktcenter
Kontaktcentrets uppdrag är att ge service till kommunens kunder och andra som kommunen
har kontakt med. De ska även vara ett stöd till den egna interna organisationen. Genom sitt
arbete är målet att förbättra servicen från kommunen och underlätta för verksamheter
genom att utföra enklare ärendehantering.
Huvudansvaret är:
−

Kommunens reception och telefonväxel

−

Ett stöd för alla förvaltningar i kommunen

−

Kommunvägledning och information till invånare, företagare eller besökare som ska
kunna få svar på enklare frågor direkt

−

Vaktmästeri i kommunhuset

−

Lokalfrågor i kommunhuset

−

Färdtjänst

−

Riksfärdtjänst

−

Borglig vigsel
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−

Driftsfrågor kring kollektivtrafik

−

Posthantering i kommunen

3 Väsentliga händelser under perioden
Ny samhällsbyggnadsnämnd 2019
I december 2017 beslutade kommunfullmäktige att från och med 2019 omvandla
byggnadsnämnden till en samhällsbyggnadsnämnd. Nya samhällsbyggnadsnämnden hade
sitt första möte i januari 2019. Tidigare har samhällsbyggnadsförvaltningen styrts av
kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och IT-nämnden. Förändringen har gett
förutsättningar för en tydligare och enklare process för ledning och styrning när nämndens
ansvarsområde bättre stämmer överens med förvaltningsorganisationen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens omorganisation
En omorganisation har genomförts under året. Syftet var att förbättra organisationen för få
en tydligare ansvarsfördelning, sammanföra vissa arbetskategorier med mål om bättre
synergieffekter. Syftet var också att få en effektivare förvaltning med mål om bättre
kundfokus, tillgänglighet och service.
Förvaltningen hade tidigare fem avdelningar som under 2019 blev fyra avdelningar.
Avdelningen för mark och gata har blivit en enhet som heter gata, park och småbåt och tillhör
numera den tekniska avdelningen. Fastighetsenheten ingår också i den tekniska avdelningen.
Kost- och städenheterna har delats upp i tre enheter och tillhör nu serviceavdelningen. Planoch byggavdelningen har fått MEX-ansvaret (mark- och exploateringspersonalen) som
tidigare tillhörde avdelningen för mark och gata. IT-avdelningen SML är organiserad som
tidigare och den Administrativa enheten blev ett Kontaktcenter.
Bemötandeprocessen
Under 2019 satte samhällsbyggnadsförvaltningens fokus på bemötande. Syftet var att få
förvaltningen att bli bättre på ett gott bemötande och högre service. Målet är få en bättre
kultur, attityd, styrning mot gemensam värden, ökad effektivitet och stärkt identitet.
Förvaltningen har arbetat på olika sätt för att säkerställa att målet med ett större kundfokus
uppnås. Bland annat har en handlingsplan för bemötande tagits fram, film och
diskussionsfrågor till alla arbetsgrupperna. Kontaktcenter startade arbete med fokus på
service och tillgänglighet och fick utbildning i både värdskap, telefonbemötande,
klagomålshantering och gruppcoaching.
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Ett kundlöfte har tagits fram och förankrats på alla avdelningar och enheter.
All personal på samhällsbyggnadsförvaltningen har under året träffats två gånger med fokus på
kundfokus och service. Dessa tillfällen har personalen deltagit på inspirationsföreläsning från Jan
Gunnarsson på Värdskapet Sverige med tema "Konsten att få människor att känna sig välkomna" och
"Kommunikation som välkomnar".
I slutet av 2019 påbörjade alla chefer på samhällsbyggnadsförvaltningen en utbildning i
ledarprogrammet "Leda som värd". Detta ska ge insikt, mod och verktyg till att säkerställa en
välkomnande kultur inom förvaltningen. Utbildningen kommer att fortsätta under 2020 för
både chefer och medarbetare. Medarbetarna har under 2019 förankrats och inkluderats i
utvecklingsarbetet kring värdskap av sina chefer.
Kontaktcenter
Arbetet med Kontaktcenter fortsatte utvecklas under 2019. Fem kommunvägledare ersatte de
tidigare två växeltelefonister. Kommunvägledarna arbetar varje dag med att medborgaren
alltid ska uppleva Lysekils kommun som att vara lätt att få kontakt med. Kontaktcenter har
under 2019 fått ett utökat ansvar och delegation på att utreda beslut om färdtjänst och
riksfärdtjänst. Samordning av borglig vigsel är numera även ett av Kontaktcentrets uppdrag.
Kontaktcenter fick ansvar för Infopoint under sommaren 2019. Infopoint innebär att
besökare och boende numera kan få information om utbud och service på plats i
Kontaktcenter. Kommunhuset är ett serviceställe där man som besökare kan få information
och svar på övergripande frågor.
Tekniska avdelningen
Under 2019 färdigställdes byggnaden för hamnservice och blev en uppskattad mötesplats för
besökare vid Havsbadet sommartid.
Gullmarskajen har fått en helt ny konstruktion och färdigställdes under 2019. Projektet som
hade en budget på ca 22 mnkr är nu hemmahamn till SLU:s forskningsfartyg SVEA.
Mariedalsskolans om- och tillbyggnad är ett stort projekt som påbörjades 2016 och blev helt
klar under 2019.
Lysekils kommun har vann utmärkelsen Sveriges mest husbilsvänliga kommun 2019.
Lysekils kommun vann utifrån de frågor som husbilsägarna bland annat fick svara på som
exempelvis; ställplatsernas läge, huruvida kommunen har ett brett utbud av service och
aktiviteter året runt och hur husbilsturister blir bemötta i kommunen.
I juni inviges den nya lekplatsen i Lysekils stadspark. Det var många aktörer inblandade i
projektet tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, bland annat med ansvar för
markarbeten, lekredskapen, ljussättning, elarbeten, plantering m.m.
Småbåtsenheten påbörjade under hösten arbetet med en gedigen handlingsplan för
förbättringar av ställplaster, hemmahamnar och gästhamnar inför 2020 års säsong.
Plan- och byggavdelningen
Under året gick mark- och exploateringspersonalen över till plan- och bygg avdelningen. Ett
av syftena var att MEX kommer tidigare in i planeringsskedet vilket generar mer flyt genom
hela samhällsbyggnadsprocessen.
Serviceavdelningen
Under året har det bildats tre enheter med både kost och städverksamhet på varje enhet.
Heltidresan har fortsatt under året och viss personal har kombinationstjänster där de arbetar
med både kost och städ. Avdelningen har arbetat med att utveckla uthyrningen av Oscars
med både marknadsföring och viss digitalisering. Avdelningen har också tagit över
kommunens bilpool.
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IT-avdelningen
En e-tjänsteutvecklare rekryterades för att vara systemadministratör samt stödja
verksamheterna i att utveckla e-tjänster.
LEVA-avtalet
Samhällsbyggnadsförvaltningen och LEVA i Lysekil AB har genomfört ett gemensamt
utvecklingsarbete vilket resulterade i ett nytt skötselavtal.
Samhällsbyggnadsprocessen
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar utifrån samhällsbyggnadsprocessens olika skeden.
Processen bildar en kedja, då de bedömningar och överväganden som görs i ett skede
påverkar och skapar förutsättningar för nästa skede. Hur de olika aktörerna samverkar i varje
skede blir avgörande för vilka kvaliteter den byggda miljön får.

4 Verksamhetens grunduppdrag
Inledande text
En kritisk kvalitetsfaktor är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och service. Den
kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande uppdrag.
Kvalitetsfaktorerna är indelade i fyra perspektiv; målgrupp, verksamhet, medarbetare och
ekonomi.
De kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp genom kvalitetsindikatorer. En indikator är ett
mätvärde som visar om verksamheten är på rätt väg eller inte.
Bedömning
Bedömning av hur det går med utvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer har gjorts med
hjälp av färgade symboler enligt nedan.

Trendpilen visar indikatorns utveckling i relation till tidigare utfall, går pilen uppåt betyder
det att det är en positiv utveckling, och går pilen nedåt är utvecklingen negativ, ingen
förändring visar vågrätt pil.

4.1 Verksamhetens kritiska kvalitetsfaktorer och
kvalitetsindikatorer
4.1.1

Målgrupp
Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

År 2018

År 2019

Nöjd-region-index (NRI)

Handlar om hur medborgarna ser på
Lysekils kommun som en plats att bo och
leva på.

54 %

57 %

Öka antalet e-tjänster i
förvaltningen

Syftet är att tillvarata digitaliseringens
möjligheter i kommunikationen med
medborgarna inom
samhällsbyggnadsförvaltningen. Förenkla,

3

3
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Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator
ökad tillgänglighet och bättre service till
kunden.

År 2018

År 2019

Marknadsföra förvaltningens
arbete

Förvaltningens arbete ska marknadsföras
både på interna och externa webben, synas
på sociala medier. Förvaltningen ska ha ett
internt nyhetsbrev 4 g/år.

100 %

100 %

Kundnöjdhet (Nöjd-medborgarindex (NMI)

Andel nöjda som på olika sätt är i kontakt
med samhällsbyggnadsförvaltningens
verksamheter.

46 %

45 %

Trend

Analys och slutsats
Medborgarnas uppmätta nöjdhet med kommunen som helhet har legat relativt konstant de
senaste åren. Jämfört med riket har vi emellertid under samma tid legat under snittet trots
att en rad olika satsningar och åtgärder genomförts under 2019. Anledningen till detta
behöver analyseras djupare och fler åtgärder måste sannolikt vidtas. Detta inte minst mot
bakgrund av att det ytterst är våra kommuninvånare och vårt näringsliv som är den
huvudsakliga målgruppen för den verksamhet och tjänster som kommunen producerar.
Förvaltningen har velat utveckla fler e-tjänster under året men p.g.a. upphandlingsproblem
och väntan på överklagan av nytt system så har inte fler e-tjänster kunnat utvecklats. Dock
har förvaltningen arbetat med att identifiera avdelningar/enheternas olika behov av etjänster vilket kommer att ligga som en grund för det fortsatta arbetet.
Arbetet med att marknadsföra förvaltningens arbete har varit bra. Samtliga avdelningar har
bidragit till "Instagramvecka" och presenterat sin verksamhet. Alla avdelningar har bidragit
till Lysekils kommuns vision "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".
4.1.2

Verksamhet

Analys och slutsats
Inga kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer har tagits fram i ett
verksamhetsperspektiv under 2019.
4.1.3

Medarbetare
Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

Attraktiv arbetsgivare

Andel långtidsfriska.

God arbetsmiljö

Sjukfrånvaro

År 2018

År 2019

Trend

30 %
6,5 %

6,1 %

Analys och slutsats
Attraktiv arbetsgivare: Ett antal åtgärder har utförts främst inom organisation och
kompetensutveckling. Exempelvis omorganisation inom nästan hela
samhällsbyggnadsförvaltningen som syfte att förtydliga, effektivisera och hitta
synergieffekter i arbetsuppdrag.
God arbetsmiljö: Sjukfrånvaron har legat ganska konstant de senaste åren på en relativt låg
nivå. Enheterna har under året arbetat systematiskt med arbetsmiljön, bl.a. med
utgångspunkt i medarbetarenkätens frisk- och riskfaktorer. En god arbetsmiljö med fokus på
det förebyggande arbetet främjar frisknärvaro.
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4.1.4

Ekonomi
Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

År 2018

År 2019

Budget i balans

Budgetavvikelse

-10 %

-8 %

Trend

Analys och slutsats
Samhällsbyggnadsnämnden visar en negativ budgetavvikelse på 5,4 mnkr. Senaste
prognosen, U4, visade på en negativ avvikelse på 3,8 mnkr. Avvikelsen är till största delen på
avdelningen för mark och gata (numera gata, park och småbåtsenheten). De ökade
kostnaderna beror främst på extra kostnader av sommarens evenemang, ökade
bostadsanpassningsbidrag som fortsatt öka, intäktssidan avviker negativt p.g.a. att
Fjällagården är outhyrd samt Fiskhamnskajen. Prognosen är minus 700 tkr för Fjällagården
och minus 300 tkr högre personalkostnader på serviceavdelningen som varit svårt att
förutse. Även tidigare ombokningar från pågående investeringsprojekt till drift ingår i denna
avvikelse.

5 Utvecklingsområden
Ett utvecklingsområde är identifierat område som fokuseras på under en längre period. Till
utvecklingsområdet finns formulerade utvecklingsmål som utgör grunden för förbättrings-,
förändrings- och utvecklingsarbete.

5.1 Verksamhetens utvecklingsmål och indikatorer
5.1.1

Samhällsbyggnadsförvaltningens processer/utveckling
Utvecklingsmål

Indikator

Förbättra processerna kring
förvaltningens uppdrag.

Nöjd Medborgar-Index - Helheten

Utfall år
2018

Utfall år
2019

46

45

Trend

Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat med olika åtgärder för att förbättra
tillgängligheten och servicen för våra medborgare. Exempelvis pågår olika digitaliseringsprojekt inom kundtjänsteområdet. E-arkiv arbetet har påbörjats, en handlingsplan inom
bemötande och service har tagits fram, skapande av Kontaktcenter, information om
förvaltningens arbete har kommunicerats på kommunens hemsida och sociala medier.
5.1.2

Samhällsbyggnadsförvaltningens kompetensförsörjning
Utvecklingsmål

Indikator

Utveckla
samhällsbyggnadsförvaltningen
till en attraktiv arbetsgivare.

Personalomsättning

Utfall år
2018

Utfall år
2019

Trend

Under 2019 har en övervägande rekrytering fallit väl ut på tidigare svårare tillsatta
befattningar som bygglovshandläggare, planhandläggare och mark- och
exploateringsingenjör. Detta har medfört att personalomsättningen har minskat det senaste
halvåret under 2019.
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5.1.3

Administrativa stödfunktionen i förvaltningen
Utvecklingsmål

Utfall år
2018

Indikator

Utfall år
2019

Trend

Administrativt stöd till cheferna
ska öka.

Förvaltningens administrativa stöd såg tidigare mycket olika ut på avdelningarna och
enheterna. Förvaltningen ville under 2019 skapa en gemensam grund för de som arbetar med
administration och samtidigt förstärka stödet för chefen. Syftet var att förstärka den
administrativa funktionen i förvaltningen, skapa samsyn och samarbete. Detta har fallit väl
ut. Arbetsgruppen har träffats 1 gång/månaden inför månadsuppföljningarna.
5.1.4

Sammanfattande analys och slutsats av utvecklingsmål

Samhällsbyggnadsnämndens beslutade utvecklingsmål har fallit väl ut under 2019.
Åtgärderna har haft en positiv utveckling för att nå målet.
Målet med att se över samhällsbyggnadsförvaltningens processer så att de förbättrar
tillgängligheten och servicen för våra medborgare är ett långsiktigt och stort arbete inom
förvaltningen. Under 2019 vidtog förvaltningen vissa tänkbara åtgärder och slutsatsen är att
det krävs många fler åtgärder för att få en påvisad och tydlig effekt att nå målet. Det krävs
också en långsiktighet av arbetet då det samtidigt är mycket av en kulturförändringsresa.
Att utveckla samhällsbyggnadsförvaltningen till en attraktiv arbetsgivare är även detta ett
mål som kräver en längre tids arbete med för att kunna påvisa effekter. Förvaltningen har
påtalat att det behövs en kompetensförsörjningsplan med stöd från HR-avdelningen.
Målet om att få ett ökat administrativt stöd till cheferna upplevs i huvudsak som ett mål med
framsteg. Efter bildandet av en arbetsgrupp bestående av administrativ personal som stöttar
cheferna med ekonomi har uppdrag förstärkts. Arbetsgruppen har skapat en grund till hur de
ska hantera utfall och prognos och samtidigt hur de ska kunna stötta cheferna i
ekonomiarbetet. Det återstår dock att utbilda den administrativa personalen i
ekonomisystemen så att det blir en större självständighet på sikt.

6 Uppdrag

Uppdrag

Status

Kommentar

Ta fram förslag på parkeringsstrategi

Parkeringsstrategin har dröjt. Uppdraget är
pågående men inte klart. En arbetsgrupp har under
sista kvartalet av 2019 bildats och arbetet har på nytt
påbörjats.

Kontaktcenter

Kontaktcenter startade under 2019.
Kommunvägledare anställdes. Arbetet fortsätter
under 2020.

Organisationsöversyn av småbåtsenheten

Se över organisationen för att skapa en hållbar och
tydlig organisation med en god arbetsmiljö.

Avsätt resurser till heltidsresan.

klar

Ta fram strategi för intern eller extern drift av ITsystem

Klar
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Uppdrag

Status

Kommentar
En handlingsplan är upprättad med flera olika
åtgärder. Arbetet fortsätter under 2020.

Uppdrag avseende service och bemötande

7 Ekonomi
7.1 Resultaträkning nämnd
Belopp i tkr
Intäkter
Personalkostnader

2019

2018

2017

240 211

228 364

194 784

-86 359

-80 822

-73 007

Övriga kostnader

-168 708

-160 769

-129 798

Kapitalkostnader

-36 698

-33 367

-33 335

Verksamhetens nettokostnader

-51 554

-46 594

-41 356

Budget nettokostnader

-46 127

-42 075

-41 658

Budgetavvikelse

-5 427

-4 519

302

Andel av kommunens nettokostnader
(%)

5,6 %

5,3 %

4,8 %

7.2 Nettokostnad
Nettokostnad per verksamhet
Verksamhet/enhet belopp i tkr
Samhällsb.chef inkl nämnd
Kontaktcenter
Avd för fastighet o investproj
Enheten för fastighetsdrift
Avd för mark och gata

2019

2018

-2 690

-1 441

2017
-999

-10 738

-9 395

-9 004

-722

37

-80

-1 445

-2 297

-2 500

-26 157

-25 870

-24 843

Enheten för småbåt

-327

-82

335

Enheten för städ

-997

-281

166

Enheten för kost

-706

-872

1 105

-7 201

-6 446

-5 613

Avd för plan & bygg
Avd för IT SML
Summa
Exploateringsprojekt
Summa
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7.3 Budgetavvikelse per verksamhet
Belopp i tkr
Verksamhet
Samhällsb.chef inkl nämnd
Kontaktcenter
Avd för fastighet o investproj
Enheten för fastighetsdrift
Avd för mark och gata

2019

2018

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

-2 690

-2 834

144

-1 441

-1 367

-74

-10 738

-11 408

670

-9 395

-8 743

-652

-722

-67

-655

37

-13

50

-1 445

-2 214

769

-2 297

-1 972

-325
-2 877

-26 157

-23 778

-2 379

-25 870

-22 993

Enheten för småbåt

-327

-27

-300

-82

-754

672

Enheten för städ

-997

0

-997

-281

0

-281

Enheten för kost
Avd för plan & bygg

-706

-116

-590

-872

0

-872

-7 201

-5 682

-1 519

-6 446

-6 234

-212

0

0

0

54

0

54

-570

0

-570

0

0

0

-51 554

-46 127

-5 427

-46 594

-42 075

-4 517

Avd för IT SML
Exploateringsprojekt
Summa

7.4 Nettoinvesteringar/Anläggningstillgångar
Belopp i tkr
Nettoinvesteringar
Anläggningstillgångar bokfört värde

2019

2018

2017

44 456

56 088

43 780

455 046

394 815

343 521

Kommentar
Under 2019 har nämnden tagit 1,5 mnkr i driftkostnader i samband med investeringar. Det
kan vara utredningar, detaljplaner, rivningar mm som inte tillför anläggningstillgångarna
något värde. Dessa har förut bokförts på investeringar, med ny redovisningslag från och med
2019 så är det ändrade förutsättningar. I framtiden behöver det finnas utrymme i
driftbudgeten för kostnader i samband med investeringar.
Nämnden har stora reinvesteringsprojekt på gång de kommande åren, vilket leder till att
kapitalkostnaderna i framtiden kommer att öka. Kapitalkostnaderna som ingår i ramen och
hyrorna kommer att behöva kompenseras eftersom återanskaffningsvärdet för dessa
befintliga anläggningar kommer vara betydligt större än när dessa en gång byggdes.

7.5 Ekonomisk analys
Samhällsbyggnadsnämnden visar en negativ budgetavvikelse på 5,4 mnkr. Senaste
prognosen i november visade en negativ avvikelse på 3,8 mnkr. Kostnaderna har varit väldigt
jämnt fördelade över året men i december månad ökade bokförda kostnader med 10 mnkr.
Detta beror på leverantörer som är sena med att göra sina avräkningar.
Gata och park visar en negativ avvikelse på 2,4 mnkr. Samhällsbyggnadsförvaltningen
kommer se över hela sin verksamhet för att skjuta till resurser till en underfinansierad
verksamhet.
Bostadsanpassningsbidragen hade en negativ avvikelse på 1 mnkr, samhällsbyggnadsförvaltningen kommer se över nivån av bidragen.
Kost- och städverksamheten visar en negativ avvikelse på 1,5 mnkr som består av höga
vikariekostnader. Serviceavdelningen har gjort en kostnadsanalys och arbetar för att få ner
kostnaderna för vikarier.
Förvaltningen har vidare kostnader, 0,5 mnkr, för Fjällagården som står tomt och det pågår
en diskussion om vad som ska hända med fastigheten. Kostnader i samband med
exploateringsprojektet belastar 2019 med 0,6 mnkr, dessa kostnader kommer att finansieras
Samhällsbyggnadsnämnd, Årsrapport 2019
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kommande år genom intäkter av tomtförsäljning. Förvaltningen har under året haft
kostnader för en rad evenemang, fortsättningsvis så behövs bättre kostnadstäckning vid
sådana tillfällen.
Förvaltningen har under året gjort en rad kortsiktiga lösningar för att komma tillrätta med
delar av sitt underskott. Kortsiktiga lösningar har förekommit under ganska många år och
det börjar sätta sina spår i underhållet av kommunens anläggningar.
Inför 2020 behöver nämnden arbeta vidare med sin ekonomistyrning. En bättre styrning
skulle ge mer långsiktiga besparingar. Underhållsplaner behöver tas fram för fastigheter och
gator, vilket kommer tydliggöra nivån av framtida underhåll. En framtida risk finns i att
kommande nyinvesteringar äter upp delar av budgetutrymmet ytterligare. Flera av
kommunens skolfastigheter kommer att behöva stora reinvesteringar strax utanför
kommande planperiod.

8 Framtid
Områden som samhällsbyggnadsförvaltningen påverkas av i framtiden är bland annat
kompetensförsörjning, digitala utvecklingen, nyetableringar, bostadsbyggande, gott
bemötande och service gentemot våra kunder samt kommunens egna utvecklingsområden.
Kommunens framtida ekonomiska utmaningar är också det en viktig fråga som kommer
påverka arbetet.
Kompetensförsörjningen
Kompetensförsörjning är en strategisk fråga. Redan idag finns svårigheter att rekrytera
medarbetare med rätt kompetens inom samhällsbyggnadsförvaltningen, en utveckling som
förväntas öka. Det är viktigt att kommunen kan arbeta för att behålla sina medarbetare
genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Samtidigt måste ny kompetens attraheras.
Arbetsmiljön är en viktig faktor i att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta måste vara i fortsatt
fokus.
Samhällsbyggnadsförvaltningens möjligheter och utmaningar
−
−
−

För att möta rekryteringsutmaningen behöver samhällsbyggnadsförvaltningen som
arbetsgivare arbeta strategiskt med kompetensförsörjning
Utveckla samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsgivarvarumärke för att attrahera och
behålla den arbetskraft som behövs för att kunna vara konkurrenskraftig
Åtgärder som kartläggning av kompetens, utbildning, praktikplatser och förbättra
nyanländas möjlighet till etablering i arbetslivet

Digitalisering och teknisk utveckling
Digitaliseringen har på senare år förändrat samhället och människors förhållningssätt i
grunden. Den digitalisering och tekniska utvecklingen som sker innebär nya möjligheter men
samtidigt utmaningar för alla. Möjligheterna består dels av att leverera helt nya produkter
och tjänster och dels möjligheter att effektivisera processer inom verksamheten.
Digitaliseringen har börjat skapa nya förutsättningar för samhällsbyggnadsförvaltningens
kunder med allt mer fokus på digitala tjänster.
Den nya teknologin kan bidra både till en ökad egenmakt för kunderna men också ett
frigörande av resurser. Mycket av det som idag kräver fysisk närvaro kommer att kunna göras
på distans och med hjälp av olika former av informationstekniker, exempelvis i form av
digitala tjänster (e-tjänster), mobilitet och andra skräddarsydda lösningar.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens möjligheter och utmaningar
−
−
−

−
−

Införa fler digitala lösningar inom verksamheten för att uppnå högre effektivitet,
tillgänglighet och delaktighet
För att all personal ska ha möjlighet att utveckla en digital kompetens behövs insatser
för kompetensutveckling, tillgång till digitala verktyg och insatser för att bättre kunna
utnyttja digitaliseringens möjligheter i det dagliga arbetet
Att möta medborgarnas förväntningar på att viss service alltid ska vara tillgänglig hos
samhällsbyggnadsförvaltningen ökar. Samtidigt innebär det en möjlighet till
effektivare och mer kvalitativ administration att erbjuda digitala tjänster hela dygnet,
vilket också frigör resurser
Det finns utmaningar med den nya tekniken när det gäller skillnader i möjligheter att
använda den
Nya möjligheter att utveckla digitala verktyg för medborgarens delaktighet och
inflytande i genom till exempel medborgardialog

Gott bemötande och service
I flera olika undersökningar framkommer att medborgare upplever otrygghet och företagare
ser brister med dialog, inflytande och möjligheter att påverka. Det blir viktigt för
samhällsbyggnadsförvaltningen att utifrån sitt ansvarsområde fortsätta att arbeta med dessa
frågor så att medborgarna känner förtroende för verksamheten.
Samhällsbyggnadsförvaltningens möjligheter och utmaningar
−
−
−
−
−

Skapa en kultur där alla, alltid, känner sig väntade och välkomna
Är tillmötesgående och vill hjälpa och ge service
Är kända för att ge service utöver det vanliga
Utmaningen är skapa lust hos alla samhällsbyggare att vilja vara delaktiga i
utvecklingsarbetet
Kontaktcenter, som ska skapa förutsättningar till ett gediget värdskap med kunden i
fokus

Antalet bostäder ska öka
Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar såväl
tillväxten som välfärden i kommunen. Samhällsbyggnadsförvaltningen är en viktig aktör i
förverkligandet av flera utvecklingsområden. 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.
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. Förvaltningen 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.
Samhällsbyggnadsförvaltningens möjligheter och utmaningar
−
−
−
−

Koordinera bostadsförsörjningsprocessen, ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning
Ny översiktsplan och hög planberedskap
Aktiv mark- och exploateringspolitik
Det blir viktigt att förvaltningen marknadsför sig som en attraktiv plats att leva och
verka på
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Tjänsteskrivelse

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

Datum
2020-02-12

Dnr
SBN A-2020-36

Åtgärdsplan budget i balans
Sammanfattning
I enlighet med kommunens ekonomistyrningsprinciper ska en åtgärdsplan för att nå
budget i balans inkomma senast 30 dagar efter uppföljningsrapporten är tagen i
nämnden. Sammantaget redovisar samhällsbyggnadsnämnden en negativ avvikelse
på 5,4 mnkr.
Inför 2020 behöver nämnden arbeta vidare med sin ekonomistyrning. En bättre
styrning skulle ge mer långsiktiga besparingar. Underhållsplaner behöver tas fram
för fastigheter och gator, vilket kommer tydliggöra nivån av framtida underhåll.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner åtgärdsplan budget i balans.
Ärendet
Sammantaget redovisar samhällsbyggnadsnämnden en negativ avvikelse på 5,4
mkr. Senaste prognosen i november visade en negativ avvikelse på 3,8 mnkr.
Kostnaderna har varit väldigt jämnt fördelade över året men december månad hade
förvaltningen 10 mkr mer i bokförda kostnader. Detta beror på leverantörer som är
sena att göra sina avräkningar.
Gata och parkenheten visar en negativ avvikelse på 2,4 mnkr.
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer se över hela sin verksamhet för att skjuta
till resurser till en underfinansierad verksamhet.
Bostadsanpassningsbidragen hade en negativ avvikelse på 1 mnkr och
samhällsbyggnadsförvaltningen kommer se över nivån av bidragen.
Kost- och städverksamheten visar en negativ avvikelse på 1,5 mnkr som består av
höga vikariekostnader. Serviceavdelningen har gjort en kostnadsanalys och arbetar
för att få ner kostnaderna för vikarier.
Förvaltningen har kostnader för Fjällagården som står tomt på 0,5 mnkr och det
pågår en diskussion om vad som ska hända med fastigheten. Kostnader i samband
med exploateringsprojektet belastar 2019 med 0,6 mnkr, dessa kostnader kommer
att finansieras kommande år genom intäkter av tomtförsäljning.
Förvaltningen har under året haft kostnader för en rad evenemang, fortsättningsvis
så behövs bättre kostnadstäckning vid sådana tillfällen.
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Tjänsteskrivelse

Under 2019 har förvaltningen gjort en rad kortsiktiga lösningar för att komma
tillrätta med delar av sitt underskott. Kortsiktiga lösningar har förekommit under
ganska många år och det börjar sätta sina spår i underhållet av kommunens
anläggningar.
Inför 2020 behöver nämnden arbeta vidare med sin ekonomistyrning. En bättre
styrning skulle ge mer långsiktiga besparingar. Underhållsplaner behöver tas fram
för fastigheter och gator, vilket kommer tydliggöra nivån av framtida underhåll. En
framtida risk finns i att kommande nyinvesteringar äter upp delar av
budgetutrymmet ytterligare. Flera av kommunens skolfastigheter kommer att
behöva stora reinvesteringar strax utanför kommande planperiod.
Förvaltningens ledningsgrupp kommer att arbeta fram handlingsplaner för
respektive område i åtgärdsplanen för att nå budget i balans.

Per Garenius
Förvaltningschef

Linda Wising
Verksamhetsutvecklare

Bilaga
Åtgärdsplan budget
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen
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Handlingsplan för budget i balans Samhällsbyggnadsnämnden 2020

version 2019-03-01

Datum

Ansvar

2020-02-12

1700

2020-02-12

1600

Befarat utfall, innan
åtgärd (tkr)

Åtgärd för budget i balans

Förbättra administrationen på hela förvaltningen. Spara
genom minskad arbetstid, ökad kontroll och medvetenhet.
Se över utnyttjandet av gratis busskort för 75+ resenärer då
-622 många tar ut busskort men inte nyttjar dem.

2020-02-12

2001

-4 047 Se över taxor och avgifter för inför 2021

2020-02-12

2001

7 500 Genomlysning av arrenden inför 2021

2020-02-12

2001

2020-02-12

1760

1710, 1730,
2020-02-12 1760

2020-02-12

1730

2020-02-12 1751-1754

Budgetansvarig chef
Ansvarig överordnad chef

Se över nivån och rutinerna kring
-2 665 bostadsanpassningsbidragen.
Se över avgifter för husbilsparkeringar och gästhamnsplatser
-950 inför sommarsäsongen 2020
Se över underhållskostnader och förhållandet till
-24 300 kommunens entreprenörer.
Försäljning av fastigheten Lysehemmet. Kräver en del
förberedelser och detaljplaneändring. Ingen effekt 2020.
-625 Kommer driftkostnader 2020 inför försäljningen.
Serviceavdelningen, minskade personal- och förbruknings -1 600 kostnader
Saldo

När ska åtgärden vara
genomförd

Verksamhetsnummer Effekt jan-juni (tkr)

Pågående arbete 20202021

100,0

2020-03-31

7521

2030, 2040,
2020-08-31 2050,2000,2001

Helårseffekt
(tkr)

500,0

120,0
0,0

0,0

2020-12-31

2001

0,0

0,0

2020-03-31

5270

250,0

750,0

2020-04-30

3452

70,0

200,0

100,0

500,0

0,0

-50,0

300,0
820,0

1 000,0
3 020,0

Gata, park, småbåt,
2020-04-30 fastighet

2020-12-31 vsh 2020 objekt 3602
Pågående arbete 20202021

8100,8300,8140,8141

