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Samhällsbyggnadsnämnden
kallas till sammanträde tisdagen den 2 juni kl 09.00 i Kommunfullmäktigesalen,
Lysekil, för behandling av följande ärenden:
Ärende
Val av justerare; Mikael Wennergren
1

Fastställande av dagordningen

2

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

3.1

Besvärsmål – inga ärenden

3.2

Anmälningsärende besvärsmål
−
−
−
−

4
4.1
5

Överklagande av beslut om lovföreläggande avseende fastigheten
Dalskogen XXXX i Lysekils kommun
Överklagande av tillsynsbeslut avseende åtgärder på fastigheten
Dalskogen XXXX i Lysekils kommun
Överklagande av beslut om positivt förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus på fastigheten Evensås XXXX i Lysekils kommun
Beslut från Mark- och miljööverdomstolen avseende detaljplan för del
av Vägeröd XXXX

Tillsynsärenden
Tillsynsärende avseende möjlig olovlig byggnation på fastigheten Evensås 1:117
Bygglov

5.1

Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad samt rivning för del av
huvudbyggnad och marklov för ändrad marknivå samt nybyggnad av
förrådsbyggnad samt installation av eldstad på fastigheten Skaftö-Backa XXXX

5.2

Ansökan om bygglov för ändrad användning av del av verkstad/båtförsäljningshall till paddelhall på fastigheten Gamlestan XXXX

5.3

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för anläggande av återvinningsstation, samt
uppförande av plank, på del av fastigheten Skaftö-Fiskebäck XXXX

6

Förhandsbesked

6.1

Återtagande om förhandsbesked för avstyckning samt nybyggnad av
enbostadshus på fastigheten Evensås XXXX

6.2

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Långeland XXXX

7

Planärenden

7.1

Samråd detaljplan för Södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl., Lysekils kommun

7.2

Prioritering av planarbete 1 juni – 30 september 2020
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Offentlig del av sammanträdet
Delegationsbeslut

8

−
−

−
−
−
−
9
10
11
12
13
14

Sammanställning av april månads bygglovsärenden och redovisning av
bygglovenhetens delegerade beslut
Sammanställning av april månads bostadsanpassningsbidrag
Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst april månad
Sammanställning av delegationsbeslut från mark- och exploatering
Delegationsbeslut av förvaltningschef om samråd av detaljplan för
Sävens camping, del av Lyse 1:3 m.fl., Lysekils kommun
Ordförandebeslut arrendeavtal avseende uteservering inom Kronberget
1:82

Strategisk markförvärv gällande Prästtorp 1:44/Jeanette Almhroth
Plan för drift och underhåll av kommunens fastigheter/Peter Karlsson
Rivningsplan gällande fastigheter i Lysekils kommun/Peter Karlsson
Plan för utveckling av kommunala badplatser/Peter Karlsson
Reservkraft i Lysekils kommun/Peter Karlsson
Investeringsuppföljning Lysekils kommun/Christian Wrangmo

15

Information om kommunens utvecklingsområde ”Vi tar ansvar för miljön” samt
samhällsbyggnadsnämndens mål om ett hållbart samhälle/Tobias Källqvist och
Linda Wising

16

Lägesbild av samhällsbyggnadsnämnden bidrag till kommunens
utvecklingsområde ”Upplev Lysekil och vår unika Livsmiljö/Per Garenius

17
18
19

Uppföljning 2 2020 samhällsbyggnadsnämnden – omedelbar justering
Förvaltningschef, ordförande och avdelningschef för plan och bygg informerar
Redovisning av anmälningsärenden
−

Protokollsutdrag LKF 2020-04-22, § 58 – Program för uppföljning av
verksamhet som utförs av privata utförare

−

Protokollsutdrag LKF 2020-04-22, § 59 – Lysekils kommuns plan för
hantering av pandemi

−

Protokollsutdrag LKF 2020-04-22, § 62 – Riktlinjer för flaggning på
Lysekils kommuns flaggstänger

Lysekil den 2020-05-26
Samhällsbyggnadsnämnden

Lars Björneld
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Madelene Johansson
Nämndsekreterare
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Val av justerare
Förslag att justera dagens protokoll är Mikael Wennergren

1 Fastställande av dagordning
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2 Remisser
Inga ärenden.
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3. 1 Besvärsmål
Inga ärenden.
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3. 2 Anmälningsärende besvärsmål
−

Överklagande av beslut om lovföreläggande avseende fastigheten Dalskogen
xxxx Lysekils kommun

−

Överklagande av tillsynsbeslut avseende åtgärder på fastigheten Dalskogen
xxxx i Lysekils kommun

−

Överklagande av beslut om positivt förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus på fastigheten Evensås xxxx i Lysekils kommun

−

Beslut från Mark- och miljööverdomstolen avseende detaljplan för del av
Vägeröd xxxx

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av redovisade besvärsmål som förtecknas i
protokollet 2020-06-02, § xx.
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4 Tillsynsärende
4.1
Tillsynsärende avseende möjlig olovlig byggnation på fastigheten Evensås
XXXX
Sammanfattning
Den 18 februari 2020 kom det samhällsbyggnadsförvaltningen till känna att en byggnad höll
på att uppföras på fastigheten Evensås xxxx utan att något bygglov eller startbesked hade
getts. Bygglov och startbesked har getts i efterhand. Då åtgärden påbörjades utan att något
startbesked hade getts ska en byggsanktionsavgift tas ut av fastighetsägaren.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL och 9 kap. 8 § 2 p plan- och byggförordningen (2011:338), PBF ta ut en
byggsanktionsavgift om 11 612 kronor av xxxxx, xxxxx. Avgiften ska betalas till Lysekils
kommun inom två månader efter att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige.
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5. Bygglov
5.1
Ansökan och bygglov för om- och tillbyggnad samt rivning för del av
huvudbyggnad och marklov för ändrad marknivå samt nybyggnad av
förrådsbyggnad samt installation av eldstad på fastigheten Skaftö-Backa XXXX
Sammanfattning
Ärendet avser ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus. För att möjliggöra
om- och tillbyggnaden söks rivningslov för söder- och norrfasaden samt nybyggnad av
gästhus/förråd och marklov för ändring av markhöjder. Ansökan avser även anmälan om
installation av två eldstäder Contura i61.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område, antagen den 21 augusti 1986.
Planbeteckningen för fastigheten är BfI. Ansökan bedöms vara planenlig.
Berörda grannar Skaftö-Backa xxxx, xxxx, xxxx, xxxx och xxxx har getts tillfälle att inkomma
med yttrande över byggnadsåtgärden. Skaftö-Backa xxxx, xxxx har inget att erinra mot
föreslagen byggnadsåtgärd. Skaftö-Backa xxxx, xxxx och xxxx har inkommit med yttranden.
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.
Kontrollansvarig krävs för åtgärderna, byggnadsåtgärderna får inte påbörjas innan tekniskt
samråd samt skriftligt startbesked och godkännande av kontrollplan erhålls.
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5.2
Ansökan om bygglov för ändrad användning av del av verkstad/båtförsäljningshall till paddelhall på fastigheten Gamlestan XXXX
Sammanfattning
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad med takkupor, mot nordväst samt sydost,
med måtten 3 450 mm samt påbyggnad på fritidshus för att möjliggöra en tilläggsisolering på
0,2 meter ovanför befintligt tak på fastigheten Skaftö-Backa xxxx.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område, vilken fastställdes den 21 augusti 1986.
Planer gäller tills de ändras eller upphävs.
Befintlig byggnad är från år 1884 och är byggd som en enkelstuga innehållande bostad med
kök, vardagsrum, mindre WC och hall på bottenvåningen medan övervåningen består av en
två sovloft. Befintlig byggnad har byggts om och till under senare tid. Byggnadsnämnden
beslutade om bygglov 2012-12-05 för fasadändring med byte av fönster till altandörr mot
öster och 1977-05-10 beviljades bygglov för ombyggnad av uteplats med uterum samt 197302-05 tillbyggnad av bostadshus mot nord-väst.
Planbeteckningen för fastigheten är Bq. Ansökan bedöms vara planenlig.
Berörda grannar Skaftö-Backa xxxx, xxxx, xxxx, xxxx och xxxx. Skaftö-Backa xxxx och xxxx
har inget att erinra mot föreslagen byggnadsåtgärd. Skaftö-Backa xxxx, xxxx och xxxx har
inkommit med yttranden.
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.
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5.3
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för anläggande av återvinningsstation,
samt uppförande av plank, på del av fastigheten Skaftö-Fiskebäck XXXX
Sammanfattning
Ärendet avser ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. den 31 december 2023 för
anläggande av återvinningsstation, samt uppförande av plank, på del av fastigheten SkaftöFiskebäck xxxx, på den befintliga avgrusade ytan vid ”Roskällan”. Platsen är belägen utanför
detaljplanelagt område. Planket ska vara två meter högt och fungera som insynsskydd på tre
sidor.
I området finns bygglov för en parkeringsplats samt rastplats, samt tidsbegränsat bygglov
t.o.m. den 31 december 2023 för en drivmedelsstation i containerform.
Området omfattas inte av strandskyddsförordnande. Området är klassat som riksintresse för
friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) [MB]. Det är även riksintresse
högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § MB. Platsen är i Lysekils kommuns översiktsplan
betecknad med R18.
Ingen granne kan anses vara berörd av åtgärden i plan- och bygglagens mening, och något
grannehörande har därför inte gjorts.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att, med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen
(2010:900), bevilja ett tidsbegränsat bygglov för anläggande av en återvinningsstation samt
uppförande av plank på del av fastigheten Skaftö-Fiskebäck xxxx. Bygglovet upphör att gälla
den 31 december 2023. Beslutet motiveras med att endast tidsbegränsat bygglov kan komma
ifråga då omprövning av hela områdets användning kan komma att göras, bl.a. med avseende
på landskapsbild.
Byggnadsåtgärden är trafiksäkert placerad, utformad enligt gängse standard, kan antas
uppfylla tekniska egenskaps- och skyddskrav, samt kan inte anses medföra en betydande
olägenhet eller påverkan på naturvårds- eller riksintressen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 10 kap. 10 § att det inte krävs någon
kontrollansvarig, beslutar med stöd av 10 kap. 14 § första stycket 2 PBL att ett tekniskt
samråd är obehövligt, meddelar startbesked med stöd av 10 kap.
23-24 §§ PBL, samt godkänner kontrollplanen.
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6 Förhandsbesked
6.1
Återtagande av förhandsbesked för avstyckning samt nybyggnad av
enbostadshus på fastigheten Evensås XXXX
Sammanfattning
Förhandsbesked meddelades 2019-11-07 § 176 för avstyckning samt nybyggnad av
enbostadshus. Sökande begär den 16 april 2020 att förhandsbeskedet upphävs på grund av
fastigheten nu är såld och överenskommelse ingått med de nya fastighetsägarna om
upphävande av beslutet.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förhandsbeskedet 2019-11-07 § 176 upphävs.
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6.2
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Långeland XXXX
Sammanfattning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Långeland xxxx. Byggnaden ska fungera som en generationsskiftesbostad på cirka 60 m2 på
en jordbruksfastighet, och ingen avstyckning planeras i nuläget. Byggnaden ska placeras på
en högre nivå än övriga byggnader på gården, men indragen från kanten på platån och inte
på dess högsta topp, vilket innebär att landskapsbildspåverkan minimeras.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen
bebyggelse. Den aktuella platsen omfattas inte av något riksintresse, och berörs inte av
strandskyddsförordnande. Platsen har inga dokumenterade naturvärden, men ligger i
utkanten av ett område vilket klassas av länsstyrelsen som ”värdefulla gräsmarker”.
Området är i Lysekils kommuns översiktsplan ÖP06 betecknat med R19.
Berörda grannar Långeland xxxx och xxxx har meddelat att man inte har något att invända
mot byggnadsåtgärden.
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har i yttrande tillstyrkt positivt förhandsbesked.

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 kan anses lämplig för begränsad
bostadsbebyggelse i anslutning till befintlig gårdsbebyggelse, att byggnationen inte kan anses
har någon påverkan på naturintressen, att framtida planläggning inte försvåras, samt att den
inte kan anses medföra en betydande olägenhet för omgivningen.
Samhällsbyggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att ansökningar om tillstånd för
enskilt avlopp ska vara inlämnade till Miljönämnden i mellersta Bohuslän för att bygglov ska
kunna beviljas. Beslutet villkoras med att nya byggnader ska anpassas till landskapsbilden.
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7 Planärenden
7.1
Samråd detaljplan för Södra Stockevik, Grönskult 1§:42 m.fl., Lysekils kommun
Sammanfattning
En samrådshandling för förslag till detaljplan för Södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl., är
framtagen.
Förslaget till detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för att anlägga en
friskvårdsanläggning inklusive hotell och tillhörande annexbyggnader.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka ut planen på samråd enligt 5 kap 11§ PBL
(SFS 2010:900, SFS 2014:900)
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7.2
Prioritering av planarbete 1 juni – 30 september 2020
Sammanfattning
Planenheten har tagit fram ett förslag på vilka planprojekt som verksamheten aktivt
ska arbeta med under den kommande perioden. Prioriteringen sker var fjärde
månad och aktuell period är 1 juni - 30 september 2020.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av
prioriteringar i planarbetet för perioden 1 juni - 30 september 2020.
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8
Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas:

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

bygglovenhetens delegerade beslut.
Sammanställning av april månads bostadsanpassningsbidrag.

Handläggare för färdtjänst
−

Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst april månad.

Handläggare för mark- och exploatering
−

Sammanställning av delegerade beslut.

Förvaltningschef
−

Delegationsbeslut om samråd av detaljplan för Sävens camping, del av Lyse 1:3 m.fl.,
Lysekils kommun

Ordförandebeslut
−

Arrendeavtal avseende uteservering inom Kronberget 1:82

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i
protokollet 2020-06-02, § XX.
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9
Plan för drift och underhåll av kommunens fastigheter
Idag saknas en plan för drift och underhåll av kommunala fastigheter som ledstjärna för
verksamheten vid fastighetsenheten. Planen ska styra verksamhetsutvecklingen mot uppsatta
utvecklingsområden och kvalitetsfaktorer/indikatorer vilka framgår av enhetens
stratsysarbete.
Plan för drift och underhåll av kommunala fastigheter är också avsedd att på ett enkelt sätt
förklara för personal och verksamhetschefer hur fastighetsenheten ska ta sig från nuläget mot
uppsatta mål och hur utvecklingsarbetet ska mätas och kontrolleras.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa plan för drift och underhåll av kommunala
fastigheter.
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10
Rivningsplan gällande fastigheter i Lysekils kommun
Inom ramen för tekniska avdelningen/fastighetsenheten finns ett flertal fastigheter som
benämns avyttrade fastigheter. Detta med anledning av att det idag inte pågår någon
verksamhet i dem, att det inte finns något intresse för dem och därmed inte något signerat
hyreskontrakt.
Fastigheterna är generellt i dåligt skick och skulle kräva stora underhållskostnader för att på
nytt kunna hyras ut.
De fastigheter som i nuläget omfattas av detta är:
- Fjällavallen
- Lönndal ladan
- Lada Skaftö Fiskebäck 1:3
- Bjälkebräcka 1:8
- Konsum, Dalskogen
- Idrottshallen, Mariedal
- Lyse-Fiskebäck 2:12
För samtliga fastigheter behöver en miljöinventering genomföras för att ta reda på huruvida
fastigheten innehåller asbest, PCB eller andra typer av miljöfarligt avfall eller ej.
Med miljöinventeringen som grund avser förvaltningen handla upp en rivningsentreprenad
med samtliga objekt enligt ovan och i enlighet med en mellan beställare och entreprenör
överenskommen tidsplan.
Förvaltningens plan är att påbörja entreprenaden under 2020, och avsluta den 2021 genom
att föra vidare äskade medel mellan åren.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa handlingsplan för avyttrande av
fastigheter.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra rivningar
enligt plan i den mån ekonomiska medel finns.
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11
Plan för utveckling av kommunala badplatser
Förvaltningen har efter några tidigare försök och utredningar utarbetat ett förslag till
badplatsplan för 2020–2030. Med ny indelning av kommunala styrdokument har
förvaltningen istället utarbetat en plan för utveckling av kommunala badplatser för samma
period.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa Lysekils kommuns plan för utveckling av
kommunala badplatser för åren 2020–2030.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att etablera en eller flera badplatser för hundar och att återkoppla med
förslag till beslut till samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-27.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att tillgänglighetsanpassa ett eller flera bad för att kunna erbjuda en
variation av badmöjligheter även för funktionshindrade.
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12
Reservkraft i Lysekils kommun
Under senhöst och vinter har det genomförts krisledningsövningar med samtliga
förvaltningar, med efterföljande utvärdering och analys. Resultaten av dessa övningar, och av
förvaltningen föreslagna prioriteringar och åtgärder samt förslag till beslut finns redovisade i
bilaga 1, sekretessbelagd enligt OSL 18:13.
För pågående projekt finns medel i årets budget, för planerat projekt bifogas utdrag ur
fastighetsenhetens underhållsplan som redovisas i bilaga 2, sekretessbelagd enligt OSL 18:13.
Medel för reservkraftverk avseende kapitaltjänst och finansiella kostnader kommer att
belasta samhällsbyggnadsförvaltningens budget, med en planerad komponentavskrivningstid
på 15 år.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa prioriteringen av investeringar för
reservkraftförsörjning.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen inför budgetarbetet 2021.
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13
Investeringsuppföljning Lysekils kommun
Christian Wrangmo, avdelningschef tekniska avdelningen, redovisar investeringsuppföljning
för nämnden
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.
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14
Information om kommunens utvecklingsområde ” Vi tar ansvar för miljön”
samt samhällsbyggnadsnämndens mål om ett hållbart samhälle
Linda Wising, verksamhetsutvecklare, och Tobias Källqvist, miljöstrateg, informerar
nämnden om kommunens utvecklingsområde ”Vi tar ansvar för miljön” och
samhällsbyggnadsnämndens mål om ett hållbart samhälle.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.
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15
Lägesbild av samhällsbyggnadsnämndens bidrag till kommunens
utvecklingsområde ”Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö”
Per Garenius, förvaltningschef, informerar nämnden om samhällsbyggnadsnämndens bidrag
till kommunens utvecklingsområde ”Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö”.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.
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16
Uppföljningsrapport 2 för samhällsbyggnadsnämnden 2020
Ärendet
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse
och kommunfullmäktige per sista april (uppföljningsrapport 2). Denna rapport omfattar
uppföljning av medarbetare och ekonomi avseende utfall för perioden samt prognos för
helåret.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gick in i 2020 med en förlust på 5,4 mnkr. 2,4 mnkr av
förlusten kom från gata- och parkverksamheten, 1 mnkr från bostadsanpassningen, 1,6 mnkr
från serviceavdelningen. Resultatet på förvaltningen per februari pekar på en
budgetavvikelse på -2,0 mkr men det mesta bedöms bero på säsongen. Kostnaderna för
energi är höga på vintern och intäkter för parkeringar, husbilar och småbåtar kommer in på
sommaren. Tar man hänsyn för detta så pekar resultatet mot budget på noll.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med sin handlingsplan för en budget i balans.
Åtgärder och aktiviteter har tagits fram inom ramen för vad förvaltningen hinner med just
nu. Förvaltningen räknar med att göra åtgärder för 4,1 mnkr. Resultatet av
åtgärderna bevakas och det märks att de börjar ge effekt. Mycket av förvaltningens ekonomi
påverkas dock av saker som sker under sommaren, så detta behöver följas upp ytterligare i
uppföljningsrapport 3. Förvaltningen räknar med att arbeta vidare med sin ekonomi under
2021 för att nå långsiktiga lösningar.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljningsrapport 2 för 2020.
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19
Redovisning av anmälningsärenden
−

Protokollsutdrag LKF 2020-04-22, § 58 – Program för uppföljning av verksamhet
som utförs av privata utförare

−

Protokollsutdrag LKF 2020-04-22, § 59 – Lysekils kommuns plan för hantering av
pandemi

−

Protokollsutdrag LKF 2020-04-22, § 62 – Riktlinjer för flaggning på Lysekils
kommuns flaggstänger

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i
protokollet 2020-06-02, § XX

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-05-25

Dnr
SBN MG-2019-319

Samhällsbyggnadsförvaltningen / Avdelningen för Plan och bygg
Jeanette Almroth
jeanette.almroth@lysekil.se

Strategiskt markförvärv gällande Prästtorp 1:44
Sammanfattning
Ägaren till Prästtorp 1:44 har erbjudit kommunen att köpa fastigheten för en miljon
kronor. Fastigheten ligger i anslutning till bostadsområdet Tuntorp i Brastad,
omfattas inte av detaljplan med utpekas till viss del som område för
”tätortsutbyggnad, huvudsakligen bostäder” i gällande översiktsplan.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta erbjudandet om att förvärva
fastigheten Prästtorp 1:44 för en miljon kronor. Mark- och exploateringsingenjören
upprättar erforderligt köpekontrakt.
Ärendet
Ägaren till Prästtorp 1:44 har kontaktat kommunen med anledning av en eventuell
försäljning. Fastigheten ligger i anslutning till bostadsområdet Tuntorp i Brastad.
Fastigheten har en areal om 97026 kvm, är obebyggd och omfattas inte av
detaljplan. I gällande översiktsplan (ÖP 2006) omfattas ungefär halva fastigheten av
område för ”tätortsutbyggnad, huvudsakligen bostäder”. Fastighetens norra del
ingår i ett område med höga kultur, natur- och friluftsvärden.
I kommunens pågående ÖP-arbete har man ännu inte kommit till ställningstagande
vad gäller användning av markområden. Lämpligheten i ett förvärv av Prästtorp
1:44 har kommunicerats med ÖP-arbetes projektledaren, som svarar att området
troligen kommer att stämma väl in i flera av de ställningstaganden som kommer att
föreslås i ÖP 2030 för strategiska markköp, bostadsbebyggelse och friluftsliv.
Fastighetsägaren erbjuder Prästtorp 1:44 till försäljning för en miljon kronor.

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | planochbygg@lysekil.se@lysekil.se | www.lysekil.se
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Förvaltningens synpunkter
Då möjlighet till en utbyggnad av fastigheten är oviss och ligger många år fram i
tiden får det till följd att råmarksvärdet sjunker. Fastighetsägaren erbjuder
fastigheten till försäljning för en miljon kronor vilket ger ett kvadratmeterpris om
10,30 kronor. Fastigheten ligger inom område med höga kulturmiljövärden och en
arkeologisk undersökning kommer troligen att behöva genomföras vid framtida
planläggning. Fastigheten ligger på en högre nivå än Tuntorp vilket ger ett
fantastiskt läge med utsikt över såväl tätort som levande jordbrukslandskap.

Per Garenius
Samhällsbyggnadschef

Jeanette Almroth
Mark- och exploateringsingenjör

Beslutet skickas till
Avdelningen för Plan och bygg
thomas.karlsson@benders.se

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

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-05-12

SBN T-2020-161

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Peter Karlsson, 0523-61 31 43
peter.karlsson2@lysekil.se

Plan för drift och underhåll av kommunala fastigheter
Sammanfattning
Idag saknas en plan för drift och underhåll av kommunala fastigheter som
ledstjärna för verksamheten vid fastighetsenheten. Planen ska styra
verksamhetsutvecklingen mot uppsatta utvecklingsområden och
kvalitetsfaktorer/indikatorer vilka framgår av enhetens stratsysarbete.
Plan för drift och underhåll av kommunala fastigheter är också avsedd att på ett
enkelt sätt förklara för personal och verksamhetschefer hur fastighetsenheten ska ta
sig från nuläget mot uppsatta mål och hur utvecklingsarbetet ska mätas och
kontrolleras.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa plan för drift och underhåll av
kommunala fastigheter.
Ärendet
Förvaltningen saknar genomförandeplan som underlag för diskussion i
förvaltningen om hur utvecklingsarbetet ska ske, mot vilka mål och med vilka
verktyg det ska kontrolleras/mätas samt för att presentera för och skapa förståelse
hos våra hyresgäster om i vilken riktning fastighetsförvaltningen ska utvecklas i.
Förvaltningens utredning
En plan för drift och underhåll saknas idag vilket innebär att det inte finns någon
tydlig riktning om vad drift-, underhålls- och fastighetsutvecklingsarbetet ska styras
emot och vilken roll fastighetsenheten spelar i form av representant för
fastighetsägaren.
En politiskt förankrad genomförandeplan för fastighetsenhetens drift- och
underhållsarbete kommer att innebära en förenklad implementering av nödvändiga
utvecklingsåtgärder.
En fastställd drift- och underhållsplan kommer att utgöra ett väsentligt
styrdokument i fastighetsenhetens verksamhet och ska kommuniceras med såväl
personal som berörda verksamheter/hyresgäster för att därigenom bidra till en
bättre samsyn kring fastighetsverksamheten.

Per Garenius
Samhällsbyggnadschef

Christian Wrangmo
Avdelningschef tekniska avdelningen

Bilaga
Plan för drift och underhåll av kommunala fastigheter
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen/fastighetsenheten
Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se |
www.lysekil.se
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Inledning
Dokumentet ingår i fastighetsenhetens överordnade styrdokument.
Syfte med planen är att den ska utgöra grunden för styrning av verksamheten så att
målsättningarna med de kommunägda fastigheterna kan förverkligas.

Omvärldens och kundernas behov och krav
−
−
−
−
−

Miljömedvetet och energieffektivt
Flexibelt
Punktligt
Säkert och tryggt
Rent och snyggt, ute och inne

LEDORD

”SÄKERT, TRYGGT - RENT OCH SNYGGT”

Ledstjärnor
Äldre- och stödboenden
− Ett trevligt boende i en trygg och säker miljö.
Skolor och förskolor
− En trygg och säker lärmiljö som främjar pedagogisk utveckling och stödjer
pedagogers sätt att lära ut och därigenom elevernas lust att lära.
Förvaltningsfastigheter
− Ändamålsenliga lokaler som stödjer viljan att utveckla företaget/produkten och
arbetsformerna och som främjar mötet med hyresgästens kunder/brukare.

Mål
−
−
−
−

Fastigheter som hyresgästerna trivs i och talar väl om, ett Nöjd Kund Index (NKI)
på minst 80 i kommande mätningar, från 2030 ska NKI vara 90.
Ärendehantering/felanmälningar, minst 75 % avklarade inom 5 dagar,
Nöjda medarbetare som gör god PR för fastighetsenheten i varje möte med
medborgare, gäster och leverantörer.
Energiförbrukningen ska mellan åren 2020 och 2025 minska med 3% årligen och
mellan 2025–2030 med ytterligare 10% (2 %/år). (Basår 2019).
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Kvalitet
Kvaliteten på drift- och underhållsarbetet avgörs av flera faktorer:
−
−
−
−
−

lyhördhet för hyresgästernas önskemål men också vad som framgår av lagar och
förordningar,
personalens kompetens och engagemang,
ekonomiska faktorer, god planering av investerings-, reinvesterings- och
driftåtgärder,
att rutiner följs och att åtgärder dokumenteras,
prioritera långsiktigt hållbara lösningar.

Kvaliteten kan mätas genom följande indikatorer för styrning och uppföljning:
−
−
−
−
−

−

NKI som mäts vartannat år och genom vardagliga kundkontakter,
snabbhet och punktlighet som mäts genom ärendesystemet och följs upp
kvartalsvis,
enklare enkäter och samtal med hyresgästerna i egen regi,
personalens arbetsmiljö som mäts genom utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar,
skyddsronder och uppföljning av bl. a sjukfrånvaro samt medarbetarenkät,
säkerhet som följs upp genom regelbundna egna inspektioner/ kontroller
eventuellt i samverkan med räddningstjänsten eller vaktbolag samt hyresgästers
men även medarbetares uppfattningar och feedback,
miljö-, hälso- och tillgänglighetsaspekter som följs upp genom regelbundna egna
inspektioner/kontroller eventuellt i samverkan med länsstyrelsen, miljöförvaltning
och/eller hyresgäster/medarbetares uppfattningar, synpunkter och feedback,
lagstadgade besiktningar som obligatorisk ventilationskontroll (OVK), EN- och
andra fastighetsrelaterade besiktningar som hiss-, brand- och tryckbärande
anordningar samt cisternkontroller.

Handlingsplan för genomförande
Mötet
Önskat slutläge
−

En öppen och ärlig dialog med samtliga hyresgäster, leverantörer och andra
samarbetspartners vilket främjar ömsesidig respekt för varandras roller och en
ökad samverkan.

Uppnås genom att:
−
−
−

Nyttja varje möte till att prata med människor, få influenser och att samtidigt
kunna påverka deras syn på fastighetsenheten.
Tillhandahålla lättillgänglig och tillförlitlig information samt visa måluppfyllnad på
öppna media.
Systematiskt följa upp synen på enhetens kvalitet via NKI, egna enkäter och på
andra sätt.
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Ledning och samverkan
Önskat slutläge
−

En klar och tydlig ledningsstruktur, förutseende i planering, fastställda rutiner och
arbetssätt samt framförhållning i planering och information.

Uppnås genom att:
−
−

−
−

Skapa en driftledningsorganisation med tydliga ansvars- och gränsdragningar och
som har uthållighet att axla alla delar som krävs för att samordna arbetet.
Ta fram gemensamma plattformar för fastighetsdokumentation och Systematiskt
Brandskyddsarbete (SBA) med syfte att göra aktuella information och handlingar
lätt tillgänglig för alla.
En öppen kommunikation och dialog mellan ledning och medarbetare som främjar
samarbete och samverkan och bidrar till en god arbetsmiljö.
Utveckla informationsarbetet via hemsida och sociala media.

Rätt nyttjande av resurserna
Önskat slutläge
−
−
−

Kontroll över intäkter och kostnader samt de olika fastigheternas komponenters
status och restvärde över tiden.
Alla investerings-/underhållsåtgärder ska vara långsiktiga och kostnadseffektiva.
För varje projekt ska ett bestämt projektmål tas fram och som ska dialogiseras med
beställande verksamhet/enhet, och endast de resurser som krävs för att nå det
bestämda målet ska nyttjas.

Uppnås genom att:
−
−
−
−

−

Organisera rätt personal på rätt plats, med rätt kompetens och engagemang för
uppgiften.
Upphandlingar sker på ett korrekt sätt och i enlighet med LOU och Lysekils
kommuns fastställda gränsvärden.
Beställningar utförs på ett korrekt sätt enligt gällande ramavtal och med
inköpsrutiner som följer kommunens inköpspolicy och delegationsordning.
Samtliga entreprenader, material och tjänster leveranskontrolleras/besiktas efter
efterhand och senast vid färdigställande, samt godkänns innan betalning av
slutfaktura sker.
Beställande person sakgranskar/attesterar faktura.
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Fastighetsförvaltning
Önskat slutläge:
−
−

Väl skötta och underhållna fastigheter som Lysekils kommun, hyresgästen och dess
personal, men även fastighetsenheten kan vara stolta över.
Samtliga investerings- och underhållsåtgärder ska utföras enligt upprättade planer
och med tydligt fokus på hållbarhet, energieffektivitet och långsiktighet.

Uppnås genom att:
−
−
−

−

Agera med fokus på hyresgästernas behov, ekonomiska förutsättningar och de
långsiktiga målen för fastigheternas utveckling.
Ge medarbetarna en god kunskap om respektive komponents nuläge/status.
Medverkan av alla parter i lokalförsörjningsplaneringen och insyn i investeringsoch underhållsplaneringsarbetet likväl som i projekteringsstadiet inför en
entreprenad.
Projektgrupp ska alltid organiseras inför uppstart av ett projekt, som leds av en
projektledare.
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-05-08

SBN T-2020-162

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Peter Karlsson, 0523-61 31 43
peter.karlsson2@lysekil.se

Rivningsplan gällande fastigheter i Lysekils kommun
Sammanfattning
Inom ramen för tekniska avdelningen/fastighetsenheten finns ett flertal fastigheter
som benämns avyttrade fastigheter. Detta med anledning av att det idag inte pågår
någon verksamhet i dem, att det inte finns något intresse för dem och därmed inte
något signerat hyreskontrakt.
Fastigheterna är generellt i dåligt skick och skulle kräva stora underhållskostnader
för att på nytt kunna hyras ut.
De fastigheter som i nuläget omfattas av detta är:
-

Fjällavallen
Lönndal ladan
Lada Skaftö Fiskebäck 1:3
Bjälkebräcka 1:8
Konsum, Dalskogen
Idrottshallen, Mariedal
Lyse-Fiskebäck 2:12

För samtliga fastigheter behöver en miljöinventering genomföras för att ta reda på
huruvida fastigheten innehåller asbest, PCB eller andra typer av miljöfarligt avfall
eller ej.
Med miljöinventeringen som grund avser förvaltningen handla upp en
rivningsentreprenad med samtliga objekt enligt ovan och i enlighet med en mellan
beställare och entreprenör överenskommen tidsplan.
Förvaltningens plan är att påbörja entreprenaden under 2020, och avsluta den
2021 genom att föra vidare äskade medel mellan åren.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa handlingsplan för avyttrande av
fastigheter.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra
rivningar enligt plan i den mån ekonomiska medel finns.

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

SBN T-2020-162

Ärendet
Förvaltningen har sedan en tid tillbaka haft uppdraget att ta fram en handlingsplan
för de avyttrade fastigheter som idag ägs och förvaltas av Lysekils kommun, se
bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse.
Inom ramen för det arbetet ska även en genomlysning ske så att anläggningsregister, fastighets-/objektsregister samt handlingsplan för avyttrade fastigheter
numera överensstämmer med varandra och kan hållas aktuella.
Rivning av ovan nämnda fastigheter öppnar för andra möjligheter, som försäljning
av mark till exploatörer, till företag eller andra aktörer på fastighetsmarknaden.
Förvaltningens utredning
Den årliga driftkostnaden för ovan nämnda fastigheter är:
Fastighet

Kostnadstyp

Fjällavallen Omklbyggnad
Lönndal ladan
Lada Skaftö Fiskebäck 1:3
Bjälkebräcka 1:8
Konsum, Dalskogen
Idrottshallen, Mariedal,
Lyse-Fiskebäck 2:12

Kapitaltjänstkostnader
Driftskostnad, total
Driftskostnad, total
Driftskostnad, total
Driftskostnad, total
Enbart elkostnader
Driftskostnad, total
Driftkostnad, total/år

2018

2019

3397
0
0
38630
14682
23537
80246

3292
0
0
34961
14682
16021
0
68956

I ovan nämnda kostnader är inte inkluderat administrativa kostnader, kostnader
för tillsyn (personal/fordon) och akuta reparationer vilket bedöms till ca 35000 tkr
årligen.
Marknadsvärdet för marken på ovanstående fastigheter bedöms enligt nedan:
Fastighet
Fjällavallen omklbyggnad
Lönndal ladan
Lada Skaftö Fiskebäck 1:3
Bjälkebräcka 1:8
Konsum, Dalskogen
Idrottshallen, Mariedal,
Lyse-Fiskebäck 2:12

Markvärde bedömt
200 000
100 000
100 000
500 000
4 900 000
0
1 000000
6 800 000

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

SBN T-2020-162

Bedömda rivningskostnader, inklusive miljöinventering
Fastighet

Rivningskostnader

Fjällavallen omklbyggnad

200 000

Lönndal ladan

200 000

Lada Skaftö Fiskebäck 1:3

200 000

Bjälkebräcka 1:8

350 000

Konsum, Dalskogen

600 000

Idrottshallen, Mariedal,

350 000

Lyse-Fiskebäck 2:12

450 000

Planerad rivningssekvens framgår av bilaga 1.
Förvaltningens slutsatser
Att på kort sikt riva samtliga objekt enligt ovan skulle innebära en total årlig
besparing i driftbudget om ca 100 000 tkr från 2021 och framåt, och som skulle
kunna täcka tillkommande driftkostnader, men även skapa möjligheter till
försäljning och därmed en bedömd intäkt om ca 6 800 000 SEK till Lysekils
kommun, beroende på vilka beslut om markanvändning som tas.
Markvärdet där idag idrottshallen på Mariedal finns är satt till 0 kronor, då
förvaltningens ståndpunkt är att den markytan skall behållas av Lysekils kommun
av strategiska skäl, för en eventuell kommande utbyggnad av
utbildningsverksamheten (skola/förskola) eller annan kommunal verksamhet.
För att på ett kostnadseffektivt sätt såväl upphandla som genomföra rivningsarbetet
avser förvaltningen upphandla hela entreprenaden vid ett och samma tillfälle, för
att sedan kunna avropa rivningsarbeten i de etapper som beskrivs i bilaga 1.

Per Garenius
Samhällsbyggnadschef

Christian Wrangmo
Avdelningschef tekniska avdelningen

Bilaga
Förslag till handlingsplan avyttrade fastigheter
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden
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Bilaga 1 till Tjänsteskrivelse
SBN A-2020-XX
2020-05-08

Tidplan
U
R
V
F

Handläggare: Peter Karlsson, fastighetschef

Objektsnummer Yta kvm Byggnad/Anläggning
3824
7016
7023
7029
7030

100
300
12
71
0
800
140

Fjällavallen, Omklrum
Lönndal, Ladan
Lada Ska F-bäck 1:3
Bjälkebräcka 1:8
Konsum Dalskogen
Idrottshallen Mariedal
Lyse-Fiskebäck 2:12
Totalkostnad

Utvecklas
Rivs
Vidmakthålls
Försäljs

2020

Kostnad

2021

R
R
R
-350 000
R

-200000

Upphandlas 2020
Upphandlas 2020

-200000

Upphandlas 2020

R

Upphandlas 2020
Upphandlas 2020

-350 000

-450 000
-1400000

Kostnad Anmärkning

-200 000

-600 000
R

R

Kostnad 2022 Kostnad 2023 Kostnad 2024

Upphandlas 2020
Upphandlas 2020

-950000

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-05-08

SBN T-2020-59

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Peter Karlsson, 0523-61 31 43
peter.karlsson2@lysekil.se

Plan för utveckling av kommunala badplatser 2020–2030
Sammanfattning
Förvaltningen har efter några tidigare försök och utredningar utarbetat ett förslag
till badplatsplan för 2020–2030. Med ny indelning av kommunala styrdokument
har förvaltningen istället utarbetat en plan för utveckling av kommunala badplatser
för samma period.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa Lysekils kommuns plan för
utveckling av kommunala badplatser för åren 2020–2030.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att etablera en eller flera badplatser för hundar och att
återkoppla med förslag till beslut till samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-27.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att tillgänglighetsanpassa ett eller flera bad för att kunna
erbjuda en variation av badmöjligheter även för funktionshindrade.
Ärendet
Två badplatsutredningar av kommunala badplatser inom Lysekils kommun har
tidigare genomförts, 2009 och 2019.
Uppdraget att utarbeta ett förslag till plan för utveckling av kommunala badplatser
skulle ha redovisats 2019-06-10, men slutdatumet har sedan förskjutits.
Förvaltningens utredning
Friluftsliv och bad är en viktig del av människors liv och kan på sikt utvecklas till en
för turismnäringen viktig parameter. De kommunala baden måste i så fall utvecklas
till något mer och som attraherar såväl lokalbefolkningen som potentiella turister.
För att utveckla de kommunala baden föreslår förvaltningen att utveckla två av
badplatserna till så kallade Blå Flagg, som är en kvalitetsstämpel och som kräver
certifiering för att få bära den symbolen. Pinneviks och Bökeviks badplatser har
båda goda förutsättningar för att bli certifierade utifrån dagens kriterier.
Inom ramen för planen ingår också att särskilt studera utrymme för att teckna
skötselavtal med föreningar för badplatsskötsel samt att utreda badplatser utifrån
klassificering och om stegar, bryggor mm verkligen behövs eller kan anses bättre
behövas på andra badplatser.
En variation i badplatsers utformning och infrastruktur påkallas av människors
olika behov och önskemål.
Inom ramen för utvecklingsarbetet vill förvaltningen också särskilt utreda möjlighet
att tillgänglighetsanpassa ett varierat utbud av badplatserna samt i särskild ordning
utreda möjligheten att anlägga en hundbadplats i kommunen.

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

Sid 1/2

Tjänsteskrivelse
Dnr

SBN T-2020-59

Ett av kriterierna som Blå Flagg ställer är att utbilda besökare i maritima teman,
eventuellt i nära samarbete med lokala företag inom den marina näringen,
sportdykarklubbar eller andra företag, organisationer och föreningar.
Lysekils kommun marknadsför det maritima i Vision 2030 och med Blå Flagg som
gemensam plattform finns goda förutsättningar att skapa samarbeten och nå
önskvärd utveckling.

Per Garenius
Samhällsbyggnadschef

Christian Wrangmo
Avdelningschef tekniska avdelningen
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Inledning och syfte
Dokumentet är framtaget för att åskådliggöra hur Lysekils kommun arbetar för att
förvalta, underhålla och utveckla sina badplatser. Dokumentet är att betrakta som en
övergripande plan för underhållsarbetet och utveckling av badplatserna. Till denna ska
det arbetas fram åtgärdsplaner som konkret ska beskriva de åtgärder som avses vidtas
på respektive badplats.
Inför varje nytt budgetår ska samhällsbyggnadsförvaltningen inkomma med
investeringsäskanden för att uppfylla planen för utveckling av kommunala badplatser
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska årligen redovisa arbetet i årsredovisningen.

Historia
Strändernas roll som badplatser är yngre än vad många kanske föreställer sig. På 1700talet började förmögna människor vistas i kustnära miljöer för utsikten och den friska
luftens skull. Dessförinnan var strändernas funktion mer näringsinriktad där fiske,
strandbete och tånghämtning var de huvudsakliga aktiviteterna. Särskilt under
medeltiden var kustfisket en central resurs som handelsvara och föda, särskilt under
fastetid. 1
Först under andra hälften av 1800-talet började havsbad vid kallbadhus bli en populär
företeelse bland societeten, under 1800-talet på skilda platser för män och kvinnor och
senare vid 1900-talets början på gemensamma badplatser. Detta var i samband med att
vetskapen om kopplingen mellan hygien och hälsa växte samtidigt som ljus, luft och
öppna ytor sågs som ideal i motsättning till industristädernas smuts och trängsel. Men
friluftsbad som en aktivitet för gemene man, så som det ser ut idag, blev verklighet först
i och med införandet av två veckor lagstadgad semester för arbetare, år 1938. 2 Ett par
år senare infördes strandskyddet för att bevara allmänhetens tillgång till Sveriges
kuster. 3

Planens syfte
Dokumentet är framtaget för att åskådliggöra hur Lysekils kommun arbetar för att
förvalta, underhålla och utveckla sina badplatser. Dokumentet är att betrakta som en
övergripande policy för underhållsarbetet och utveckling av badplatserna. Till denna
ska arbetas fram åtgärdsplaner som konkret ska beskriva de åtgärder som avses vidtas
på respektive badplats.

1

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/3253/2010_236.pdf?sequence=1
http://blog.svd.se/historia/2011/07/28/hur-gammal-ar-badsemestern/

2

http://blog.svd.se/historia/2011/07/28/hur-gammal-ar-badsemestern/
http://www.ts.skane.se/fakta/havsbad-for-alla

3

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/djur-och-natur/skyddadnatur/strandskydd/Pages/strandskyddets
historia.aspx

Sida 5 av 13

Referensdokument
−
−
−
−

”Vision 2030”, Lysekils kommun
Utredning av kommunala badplatser inom Lysekils kommun 2019
Utredning av kommunala badplatser inom Lysekils kommun 2009
Blå Flagg, kriterier, https://www.blaflagg.org/ansok/kriterier/

Trender
Fyra starka globala trender i dag, och som har koppling på en orts utveckling är:
− Digitalisering
− En åldrande befolkning
− Hållbarhet
− Urbanisering

Nuläges-/SWOT-analys
Styrkor (Strengths)
Lysekils kommun har:
− ett unikt läge vid havet,
− många och varierande typer av bad,
− ett unikt kallbadhus, och
− en driftorganisation är duktig, engagerad och som bryr sig.

Svagheter (Waknessess)
Lysekils kommun har:
− många badplatser som kräver såväl personella som ekonomiska resurser, vilket
gör att det är svårt att kraftsamla till några få profilbad,
− relativt antalet badplatser en begränsad budget som inte medger några större
utvecklingsåtgärder.
− behov av att säkerställa att skötsel och säkerhetskontroller dokumenteras på ett
bättre sätt än idag.
Lysekils kommun har inte på sin hemsida:
− detaljerad information till besökare (exempelvis kartbild),
− information om aktuell vattentemperatur,
− information om aktuell vattenkvalitet, länk till www.badplatsen.se
− angivelse om badplatsens namn och koordinater enligt SWEREF 99 för att
underlätta larmning.

Möjligheter (Opportunities)
Lysekils kommun kan:
− begränsa antalet bad med krav på skötsel och säkerhetskontroller, genom att
införa så kallade naturbad (direkt från klippa/strand) och istället satsa resurserna
på de ställen där man vill profilera sig. Blå Flagg är exempelvis en internationell
miljömärkning som drivs av Foundation for Environmental Education (FEE) och
som i år finns på över 4500 stränder och hamnar, i 45 länder runt om i världen.
Genom Blå Flagg visar anläggningarna för sina gäster och sin omgivning att de
uppfyller högt ställda krav när det gäller vattenkvalitet, miljö, säkerhet och
service, https://www.blaflagg.org/
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− förtydliga skötselansvaret på de badplatser som har föreningsdrift, och utöka
antalet kontroller för att säkerställa att kvaliteten upprätthålls,
− utveckla ett unikt kallbadhus, vilket skulle kunna bidra till att marknadsföra
Lysekil.
− marknadsföra kommunens miljö- och hållbarhetsarbete i direkt anslutning till
badplatserna, som en ytterligare profilering.
− öka profileringen för att utveckla turismen från andra håll i landet.

Hot (Threats)
− minskande befolkning, familjer med barn i yngre åldrar och ungdomar i tonåren
som oftast är de som nyttjar badplatsens faciliteter.
− en ny verklighet, post COVID-19, med minskande utländsk turism, färre antal
besökare till specifika besöksmål och till besöksnäringen i övrigt.
− miljöhot, plast mm, som rapporteras om i media,
− ekonomiska resurser som inte tillgodoser möjligheten att reinvestera i bryggor,
hopptorn mm enligt den reinvesteringstakt som krävs med hänsyn till väder, vind
och andra påverkansfaktorer.

Vision 2030
Lysekils kommun har två badplatser certifierade enligt Blå Flagg, och spelar en aktiv
roll i samverkan med andra aktörer genom att informera och utbilda såväl besökare
som ortsbor om miljöfrågor och vikten av att skydda våra vatten.
Lysekils kommun erbjuder därutöver säkra, trygga, rena och snygga badplatser
indelade i olika kategorier för att lättare attrahera olika människors olika behov och
krav på utbud.

Målbild
Lysekils kommun vill:
− erbjuda attraktiva badplatser med god service, på mark som ägs av kommunen,
− utnyttja möjlighet till det unika läget genom att erbjuda bad på flera olika
ställen inom kommunens gränser,
− erbjuda badplatser av varierande karaktär, full tillgänglighetsanpassning i
kategori A och viss tillgänglighet i kategori B, med klassificeringen följer också
ett varierat utbud av information och service och därmed kopplat krav på
skötsel.
− på sikt avveckla skötsel på badplatser som inte ligger på kommunal mark och
enbart erbjuda dem som naturbad. Krav på tillsyn kvarstår även
fortsättningsvis.
− erbjuda besökare en unik upplevelse i ortens kallbadhus.

Delmål
2020
− Lysekils kommun genomför en kartläggning av vilka badplatser som under
säsong i snitt har över 200 besökare per dag, och som därmed har goda
förutsättningar att på sikt kunna utgöra de två certifierade badplatserna.
− Särskild utvecklingsplan avseende Lysekils kallbadhus arbetas fram och
behovssätts inför budget 2021.
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2021
− Utveckling av första badplatsen inför ansökan om certifiering.
− Vissa badplatser avvecklas som kategori C, och blir kategori D.
− Övriga badplatser i kategori A-D sköts enligt skötselplan.
− Projekt ”Lysekils unika kallbadhus” genomförs.
2022
− Utveckling av första badplatsen inför ansökan om certifiering.
− Ytterligare badplatser avvecklas som kategori C, och blir kategori D.
− Övriga badplatser i kategori A-D sköts enligt skötselplan.
2023
− Lysekils kommun lämnar in ansökan om certifiering av sitt första bad enligt Blå
Flagg.
2024
− Fokus på att första badplatsen går igenom processen för certifiering.
− Ytterligare badplatser avvecklas som kategori C, och blir kategori D.
− Övriga badplatser i kategori A-D sköts enligt skötselplan.
2025
− Utveckling av andra badplatsen inför ansökan om certifiering.
− Vissa badplatser avvecklas som kategori C, och blir kategori D.
− Övriga badplatser i kategori A-D sköts enligt skötselplan.
2026
− Utveckling av andra badplatsen inför ansökan om certifiering.
− Vissa badplatser avvecklas som kategori C, och blir kategori D.
− Övriga badplatser i kategori A-D sköts enligt skötselplan.
2027
− Lysekils kommun lämnar in ansökan om certifiering av sitt andra bad enligt Blå
Flagg.
− Övergång till ny badplatsklassificering ska vara klar.
2028
−
−
−

Fokus på att även andra badplatsen går igenom processen för certifiering.
Övriga badplatser i kategori A-D sköts enligt skötselplan.
Utvecklingsarbete 2031 ff startas upp.

2029
− Konsolidering ny badplatsindelning.
2030
− Konsolidering ny badplatsindelning.
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Övrigt
Budget
Fastighetens uppdrag, att sköta de kommunala badplatserna, kräver såväl en drift- som
investeringsbudget, oavsett om planen blir vägledande eller ej. En löpande budget,
vilken bör indexuppräknas, för skötsel och utveckling av badplatserna möjliggör ett
långsiktigt drift- och underhålls- samt utvecklingsarbete.

Tillgänglighet
Tillgängligheten till kommunens badplatser behöver utvecklas för att kunna möta
behovet hos såväl turister som bofasta invånare. På de platser, kategori A och B, där det
blir aktuellt att byta ut gamla toaletter, ska den nya toaletten fullt ut vara
tillgänglighetsanpassad.

Källsortering och återvinning
−
−
−

Inom ramen för Lysekils kommun Vision 2030 och målet om ett hållbart
samhälle, vore det önskvärt om återvinningsstationer i olika storlekar kunde
anläggas vid badplatser i alla kategorier.
I ett första skede vore det önskvärt att källsorteringsstationer lokaliserades till
parkeringsplatser i anslutning till de större badplatserna där denna möjlighet
finns.
Återvinningsstationer av detta slag skulle också innebära en väsentlig utveckling
av driftpersonalens arbetsmiljö och tidsåtgång för strandstäd.

Övriga anläggningar
−
−

Anläggningar i form av exempelvis vindskydd, duschar och omklädningshytter
anläggs inte av Lysekils kommun, då våra bad i stor utsträckning har och ska ha
karaktären natur-/strandbad, vilket bör bevaras även framöver.
Vid badplatserna finns höga natur- och kulturvärden som bör lyftas fram, vid
samtliga badplatser kan med fördel anordnas en informationstavla som
beskriver de lokala natur- och kulturvärdena.

Tångrensning
−

−

Tång och alger är ett naturligt inslag i den havsnära miljön, och ska tas endast
bort vid badplatser när det förekommer i så stora mängder att det stör naturoch badlivet de dagar det är bra badväder. Det är därför inte självklart att ens
stora mängder tång och alger tas bort.
Tångrensning ska ske med största försiktighet och helst utan att maskiner
nyttjas.

Säkerhet
−
−
−
−
−

Stegar i tillräckligt antal ska finnas på samtliga bryggor som sköts av Lysekils
kommun.
Livräddningsutrustning i form av livbojar, kastlina samt förlängd arm ska
finnas vid alla badplatser oavsett kategori.
Livräddningsposter ska vara uppsatta med max 200 meter mellanrum, och vara
placerade så nära strandkanten som möjligt och dessutom vara väl synliga.
Vid badplatser enligt kategori A och B, och där farliga frånlandsströmmar är
kända, ska även livbåt finnas.
Lysekils kommun svarar för anskaffning och tillsyn av livräddningsutrustning,
tillsyn kan även ske av part med vilken kommunen tecknat separat skötselavtal
där ansvaret tydligt ska framgå.
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−
−

Vid badbryggor undersöks årligen botten av dykare för att avlägsna skräp och
vassa föremål.
För att underlätta vid larmning ska badplatser förses med informationsskylt på
vilken det tydligt framgår badplatsens namn och koordinater (enligt SWEREF
99), vilket också bör framgå av badplatspresentationen på kommunens
hemsida.

Badvattenkvalitet
−
−
−

Badvattenkvalitet ska undersökas på samtliga badplatser vid minst tre tillfällen
under säsongen, badvattenprover vid Blå Flagg enligt krav för certifiering.
Ett prov ska tas strax före säsongens inledning och sedan fördelas över hela
badsäsongen. Intervallet får inte överstiga en månad.
Av hygieniska skäl ska kadaver av döda djur avlägsnas av driftorganisationen i
samband med den dagliga tillsynen.

Information
−

−

Vid samtliga badplatser ska en informationstavla sättas upp, vilken ska minst
innehålla följande information:
o badplatsens namn och annan nödvändig information,
o badplatsens koordinater enligt SWEREF 99
o kontaktuppgifter till räddningstjänsten,
o för badplatsen specifik information, exempelvis farliga
frånlandsströmmar.
Ovanstående information ska också framgå på kommunens hemsida.

Husbilar
De senaste årens utveckling med en betydande ökning av besökande och övernattande
människor i husbilar medför problem med att hushållssopor och även toalettbehållare
töms på olämpliga ställen. I det fall det är möjligt ska ställplats med avfalls- och
latrintömning anordnas i anslutning till någon enstaka badplats i resp. kategori.

Hundar
Lysekils kommun har idag ingen tätortsnära badplats där hundar är välkomna.
Detta har sedan tidigare varit ett önskemål, varför denna fråga hänskjuts till
utvecklingsarbetet, med målet att minst en sådan badplats ska etableras.
Ledarhundar berörs inte i något hänseende av hundförbud på övriga badplatser.

Försäljning
Ambulerande försäljning på allmän platsmark som badplatserna ligger på, är i så fall
reglerat i den lokala ordningsstadgan.

Båtar och vattenskotrar eller andra vattenfordon
Är idag inte reglerat i något kommunalt styrdokument, men står omnämnt i VG-region
Blå ÖP, daterad, kap 2, planförslag R11.
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Nulägesbeskrivning badplatser med förslag till utveckling
2020–2023
Kategorisering
Typ

Beskrivning

Naturlig förutsättning

FB
HB
BFO
NB

Familjebad
Havsbad
Bad- och friluftsområde
Naturbad

Sandstrand
Sandstrand eller klippbad
Sandstrand eller klippbad
Klippbad

Klassificering
A:

Större badplats med följande förutsättningar
− Goda parkeringsmöjligheter
− Kiosk i anslutning till badet
− WC
− Tillgänglighetsanpassad
− Hopptorn och/eller trampolin
− Avfallssorteringsanläggning

B:

Badplats med följande förutsättningar
− Goda parkeringsmöjligheter
− Enklare toalett
− Viss tillgänglighetsanpassning
− Hopptorn och/eller Trampolin
− Sopkärl

C:

Mindre badplats med följande förutsättningar
− Begränsade parkeringsmöjligheter
− Enklare toalett
− Sopkärl

D:

Bad från klippor
− Begränsade parkeringsmöjligheter
− Sopkärl

Sida 11 av 13

Sammanställning
Nr Badplatsnamn

Fastighetsbeteckning

Typ

Klass Skötselansvar

1

Pinnevik*

Kyrkvik 1:150

FB

A

Fastighetsenh.

Blå Flagg

2

Långevik

Kronberget 1:82

BFO

B

Fastighetsenh.

Vidmakthålls

3

Gullmarsbaden

Slätten 1:339

FB

B

Fastighetsenh.

Vidmakthålls

4

Valboholmen

Slätten 1:339

NB

C

Fastighetsenh.

Vidmakthålls

5

N Hamnen

Kronberget 1:82

HB

B

Fastighetsenh.

Vidmakthålls

6

Rinkenäs

Kronberget 1:82

NB

C

Fastighetsenh.

Vidmakthålls

7

Fridhem *

St Hamnen 1:115

FB

C

Fastighetsenh.

Vidmakthålls

8

Stångehuvud

Dona 1:32

NB

D

Fastighetsenh.

Vidmakthålls

9

Tornevik

Kyrkvik 1:122

NB

D

Fastighetsenh.

Vidmakthålls

10 Fiskebäck

Lyse-Fiskebäck 2:7

BFO

C

Föreningsdrift

Vidmakthålls

11 Ålevik

Kronberget 1:82

Föreningsdrift

12 Fiskebäcksvik

Humlekärr 3:13

Fastighetsenh.

Vidmakthålls

13 Kolleröd*

Sandåker 1:13 samf.

FB

A

Föreningsdrift

Vidmakthålls

14 Govik*

Bräcke 1:37 mfl

FB

B

Fastighetsenh.

Vidmakthålls

15 Barkedal*

Barkedal 1:120

FB

C

Fastighetsenh.

Vidmakthålls

16 Vrångebäck*

Vrångebäck 1:10 mfl

NB

C

Fastighetsenh.

Vidmakthålls

17 Röe Sandvik

Röe 1:6, 1:20

FB

B

Föreningsdrift

Vidmakthålls

18 Tuntorp Sandvik*

Tuntorp samf.

NB

C

Fastighetsenh.

Vidmakthålls

19 Bökevik

Skaftö-Fiskebäck 1:126

FB

A

Fastighetsenh.

Blå Flagg

20 Rödbergsvik

Evensås 1:60, mfl

FB

B

Föreningsdrift

21 Rågårdsvik

Foss 1:108

NB

C

Fastighetsenh.

Vidmakthålls

22 Klyftan*

Lönndal 1:7

FB

B

Fastighetsenh.

Vidmakthålls

23 Kallbadhuset

Kyrkvik 1:150

HB

B

Fastighetsenh.

Vidmakthålls

24 Trampen

Kyrkvik 1:150

HB

B

Fastighetsenh.

Vidmakthålls

∗

Förslag

På dessa platser läggs totalt ca 20 flytbryggor i och tas upp, och i övrigt ingår i
uppdraget att montera dit ca 60 stegar årligen samt dagliga säkerhetskontroller
på samtlig utr.
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2020-05-08

SBN T-2020-163

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

Reservkraft i Lysekils kommun
Sammanfattning
Under senhöst och vinter har det genomförts krisledningsövningar med samtliga
förvaltningar, med efterföljande utvärdering och analys. Resultaten av dessa
övningar, och av förvaltningen föreslagna prioriteringar och åtgärder samt förslag
till beslut finns redovisade i bilaga 1, sekretessbelagd enligt OSL 18:13.
För pågående projekt finns medel i årets budget, för planerat projekt bifogas utdrag
ur fastighetsenhetens underhållsplan som redovisas i bilaga 2, sekretessbelagd
enligt OSL 18:13.
Medel för reservkraftverk avseende kapitaltjänst och finansiella kostnader kommer
att belasta samhällsbyggnadsförvaltningens budget, med en planerad
komponentavskrivningstid på 15 år.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa prioriteringen av investeringar för
reservkraftförsörjning.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen inför budgetarbetet
2021.

Per Garenius
Samhällsbyggnadschef

Christian Wrangmo
Avdelningschef tekniska avdelningen

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2

Reservkraft Lysekil, bilaga 1, sekretessbelagd enligt OSL 18:13
Utdrag ur ”Fastighetsenhetens underhållsplan 2021–2025”,
sekretessbelagd enligt OSL 18:13

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Dnr
2020-05-24

A-2020-49

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

Uppföljningsrapport 2 för samhällsbyggnadsnämnden 2020
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljningsrapport 2 för 2020.

Ärendet
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista april (uppföljningsrapport 2).
Denna rapport omfattar uppföljning av medarbetare och ekonomi avseende utfall
för perioden samt prognos för helåret.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en uppföljningsrapport 2 för 2020
enligt bilaga.

Förvaltningens synpunkter
Samhällsbyggnadsförvaltningen gick in i 2020 med en förlust på 5,4 mnkr. 2,4 mnkr
av förlusten kom från gata- och parkverksamheten, 1 mnkr från
bostadsanpassningen, 1,6 mnkr från serviceavdelningen. Resultatet på förvaltningen
per februari pekar på en budgetavvikelse på -2,0 mkr men det mesta bedöms bero
på säsongen. Kostnaderna för energi är höga på vintern och intäkter för parkeringar,
husbilar och småbåtar kommer in på sommaren. Tar man hänsyn för detta så pekar
resultatet mot budget på noll.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med sin handlingsplan för en budget
i balans. Åtgärder och aktiviteter har tagits fram inom ramen för vad förvaltningen
hinner med just nu. Förvaltningen räknar med att göra åtgärder för 4,1 mnkr.
Resultatet av åtgärderna bevakas och det märks att de börjar ge effekt. Mycket av
förvaltningens ekonomi påverkas dock av saker som sker under sommaren, så detta
behöver följas upp ytterligare i uppföljningsrapport 3. Förvaltningen räknar med
att arbeta vidare med sin ekonomi under 2021 för att nå långsiktiga lösningar.

Per Garenius
Förvaltningschef

Linda Wising
Verksamhetsutvecklare

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se
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1 Inledning
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.
Denna rapport som benämns uppföljningsrapport 2 omfattar uppföljning av medarbetare
(endast på nämndsnivå) och ekonomi avseende utfall för perioden samt prognos för helåret.

2 Medarbetare
2.1 Antal anställda
2020-04-30

2019-12-31

2019-04-30

Antal anställda totalt

218

209

218

Varav antal månadsavlönade tillsvidareanställda

167

166

158

7

10

14
46

Varav antal månadsavlönade visstidsanställda
Varav antal timavlönade

44

33

176

174

8

14

168

170

96

97

96

2020-04-30

2019-12-31

2019-04-30

8,6

6,1

6,3

Varav korttid <15 dagar

4,2

40,5

37,7

Varav långtid >60 dagar

31,7

50,7

53,2

Sjukfrånvaro kvinnor

10,3

8,9

8,0

5,9

4,2

3,6

0 -29 år

9,0

4,3

4,3

30 -49 år

11,8

7,5

7,3

6,2

7,2

5,9

31,5

29,9

30,3

8,2

7,1

Årsarbetare totalt (arbetad tid)
Varav årsarbetare timavlönade
Varav årsarbetare månadsavlönade
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)

Kommentar

2.2 Arbetsmiljö och hälsa
Andel i procent
Sjukfrånvaro total

Sjukfrånvaro män
Sjukfrånvaro fördelat på ålder:

50 -år
Långtidsfriska*
Upprepad korttidssjukfrånvaro**
* Andel månadsavlönade utan sjukfrånvaro under de senaste 12 månaderna
** Andel månadsavlönade med 6 eller fler sjuktillfällen under de senaste 12 månaderna

Kommentar
Sjukfrånvaron är under perioden januari - april 2020 högre vid jämförelse än vad som
redovisades för helåret 2019. Det är svårt att ännu göra en analys på detta med tanke på den
pågående pandemin, om man tittar på årets tre första månader ser man en betydande ökning
i sjukfrånvaron för 2020 i förhållande till 2019.
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3 Ekonomi
3.1 Resultat och prognos
Belopp i mnkr

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Utfall ack föreg
år

Prognos utfall
helår

240,4

80,1

78,8

77,7

246,8

Intäkter
Personalkostnader

-89,8

-29,5

-27,7

-26,8

-88,6

Övriga kostnader

-162,9

-54,3

-56,3

-54,2

-169,2

Kapitalkostnader

-34,4

-11,5

-11,9

-11,8

-35,7

Nettokostnader

-46,7

-15,2

-17,1

-15,1

-46,7

Budget nettokostnader

-46,7

-15,2

-15,2

-14,6

-46,7

0,0

0,0

-1,9

-0,5

0,0

Budgetavvikelse

3.2 Exploateringsverksamhet
Total
kalkyl

Tidigare
nedlagt

Prognos
2020

Tronebacken

79 950

0

0

Spjösvik

27 790

0

0

5 400

0

0

5 400

Belopp i tkr

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

0

0

34 875

45 075

0

8 880

15 750

3 160

0

0

0

0

0

0

Inkomster

Grönskult
Torvemyr 2

0

0

0

0

0

0

0

0

113 140

0

0

14 280

15 750

38 035

45 075

0

Tronebacken

-56 014

-1 341

-8 991

0

-10 000

-21 700

-13 982

0

Spjösvik

-21 015

-458

-3 269

-10 413

-6 875

0

0

0

-9 050

-350

-4 350

-4 350

0

0

0

0

Summa inkomster
Utgifter

Grönskult
Torvemyr 2

-750

-343

-307

-100

0

0

0

0

Summa utgifter

-86 829

-2 492

-16 917

-14 863

-16 875

-21 700

-13 982

0

Driftkostnader

-4 342

-2 557

-1 235

-450

-100

0

0

0

Netto

21 969

-5 049

-18 152

-1 033

-1 225

16 335

31 093

0

3.3 Resultat och prognos verksamhet
Verksamhet/enhet tkr

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Prognos utfall

Avvikelse buprognos

SBF o Nämnd

-2 914

-962

-855

-2 814

100

Kontaktcenter

-12 073

-4 010

-3 657

-11 373

700

-25 107

-8 355

-8 820

-27 107

-2 000

-3 324

-1 050

-2 241

-2 997

327

102

42

-278

102

0

· Bilar

360

120

43

360

0

· Kost

-136

56

33

-136

0

· Städ

0

37

132

0

0

· Plan, bygg, mät

-4 243

-1 366

-1 203

-3 843

400

· Bostadsanpassning

-1 838

-610

-720

-2 038

-200

2 950

996

441

3 623

673

0

76

73

0

0

-46 223

-15 026

-17 052

-46 223

0

Tekniska avdelningen
· Gata, park
· Fastighetsdrift
· Småbåt
Serviceavdelningen

Plan och byggavdelningen

· Mex
IT avdelningen
Summa
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3.4 Ekonomisk analys
Samhällsbyggnadsförvaltningen gick in i 2020 med en förlust på 5,4 mnkr. 2,4 mnkr av
förlusten kom från gata- och park-verksamheten, 1 mnkr från bostadsanpassningen, 1,6 mnkr
från Serviceavdelningen. Resultatet på förvaltningen per februari pekar på en
budgetavvikelse på -2,0 mkr men det mesta bedöms bero på säsongen. Kostnaderna för
energi är höga på vintern och intäkter för parkeringar, husbilar och småbåtar kommer in på
sommaren. Tar man hänsyn för detta så pekar resultatet mot budget på noll.
Kostnadsmässigt syns ingen stor effekt av hanteringen av Covid-19. Sjuklönekostnaden i april
är något hög men kortidsfrånvaron gör att lönekostnaderna tom går ned något.
Försäkringskassan tar också kostnaden för den slopade karensdagen. Totalt finns 285 tkr
bokfört för projektet för Covid-19, varav 185 tkr är ökad förbrukning och 100 kr minskade
avgifter till företagare. Personalen har lärt sig att använda tekniken till att ha möten på
distans. Det har lett till ett minskat resande och ett minskat användande av kommunens
bilar, vilket kan få minskade kostnader i framtiden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med sin handlingsplan för en budget i balans.
Åtgärder och aktiviteter har tagits fram inom ramen för vad förvaltningen hinner med just
nu. Förvaltningen räknar med att göra åtgärder för 4,1 mnkr. Resultatet av åtgärderna
bevakas och det märks att de börjar ge effekt. Mycket av förvaltningens ekonomi påverkas
dock av saker som sker under sommaren, så detta behöver följas upp ytterligare i
uppföljningsrapport 3. Förvaltningen räknar med att arbeta vidare med sin ekonomi under
2021 för att nå långsiktiga lösningar.
Tekniska avdelningen kommer under året ha ett underskott på Gata och park med ca -2 mkr.
Avdelningen genomför åtgärder men det kommer inte räcka till. Gata och park har en hög
andel fasta kostnader. Av ramen på 25,1 mnkr går 11,8 mnkr till avtalet med Leva, 10,3 mnkr
kapitalkostnader, 0,7 mnkr snöröjning av enskilda vägar och 1,4 mnkr till elkostnad
gatubelysning. Avdelningen har dragit ner på underhåll under en längre tid och ytterligare
kortsiktiga åtgärder bedöms inte vara god förvaltning av kommunens anläggningar.
Förvaltningen arbetar samtidigt med besparingar på hela förvaltningen för att skjuta till
medel.
Serviceavdelningen arbetade mycket med sin ekonomi redan från 2019 och per april visar
den ett noll resultat. Då ryms extra kostnader i perioden och trenden bedöms vara positiv.
Avdelningen räknar med att göra mer aktiviteter under året för budget i balans.
IT avdelningen har genomfört de åtgärder som behövdes göras, detta innebär att avdelningen
inte behöver genomföra några åtgärder i nuläget. Budgeten för perioden är i balans.

3.5 Åtgärder för budget i balans
Åtgärder
Åtgärder belopp i tkr
Kontaktcenter/administration
Tekniska avdelningen

Belopp helår

Effekt i år
800
800

Service avdelningen

1 500

Plan- och bygg avdelningen

1 000

Summa

4 100
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Kommentar till åtgärder
Enligt kommunens styrprinciper står det klart att varje chef ansvarar för sin
verksamhetsbudget vilket innebär att verksamheten skall anpassas till innevarande års
budgetram. Om avvikelser uppstår ansvarar chefen för att åtgärda detta i sin egen
verksamhet och skapar således sina egna aktivitetsplaner för detta. Om enhetschefen inte
klarar det i sin verksamhet lyfts detta till avdelningsnivå där då avdelningschef ansvarar för
att aktiviteter beslutas och genomförs för att komma i ekonomisk balans. Först när dessa två
nivåer inte lyckats med sina åtgärder kommer ärendet upp till förvaltningschefsnivå och då
tas ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. Förvaltningsövergripande ekonomiska
handlingsplaner kommer då att redovisas i sin helhet i samhällsbyggnadsnämndens
ekonomiska uppföljningar och rapporter. Underliggande aktiviteter redovisas bara
övergripande i nämndens uppföljningar och rapporter.
Kontaktcenter/administration
Åtgärder vidtas för att förbättra förvaltningens administration som på sikt ska generera
effektivare processer, ökad kontroll i verksamheten och ekonomisk medvetenhet. En
strategisk digital handlingsplan har att tagits fram som ett uppdrag av nämnden och
utgångspunkten är att använda ny teknik som syftar till att öka kundernas självständighet,
trygghet och delaktighet. Ny teknik skall också användas för att minska administrativa
arbetsuppgifter. En del av planen innebär också att nämndens olika insatser anpassas till
samhällsutvecklingen. Översyn av kostnader för seniorkort, avgift för borglig vigsel och inköp
av kontorsmaterial. Förvaltningen gör bedömningen att detta kan ge en årlig effekt på
770 tkr.
Tekniska avdelningen
Avdelningen ser över förvaltningens avgifter och arrenden. Dels innebär det att höja olika
avgifter men även säkerställa att indexuppräkning sker. Detta beräknas bli en effekt på
800 tkr.
Serviceavdelningen
Åtgärder till att minska övertid, fyllnad och timvikarier för serviceavdelningen är genom
många aktiviteter som förväntas ge den största effekten. Avdelningen ser även över
specialstäd, intäkter för Oscars och fordonskostnader för att nå en helårseffekt på 1 530 tkr.
Plan- och byggavdelningen
Översyn av bostadsanpassningsbidragen där avdelningen har gjort en aktivitetsplan som de
arbetar med. Ser över taxor och avgifter som på sikt ger effekter. Effekten räknas bli
1 000 tkr.
IT avdelningen
Avdelningen har genomfört de åtgärder som behövdes göras. Budgeten är i balans.
Slutsats
Bedömningen för 2020 och 2021 är att åtgärdsförslagen ger kostnadsreduceringar och ökade
intäkter motsvarande ca 4 mnkr som till årets slut ska visa en budget i balans. Alla
avdelningar på samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med många olika aktiviteter som är
bakomliggande för de satta åtgärdspunkterna. Det är aktiviteterna som kommer att bidra till
att förändringarna kommer att ske.
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4 Investeringsuppföljning
Investering i tkr

Budget

Utfall ack

Prognos

9 299 Reinvesteringar GoP 2020

-8 333

-108

-8 333

9 257 Lekplatser

-1 500

-725

-1 700

-400

-83

-400

-1 500

0

-1 500

-800

0

0
-1 200

9 262 Trygga lockande mötesplatser
GC väg Fiskebäckskil
Ny busshpl Brastad Idrottshall
8 648 Reservkraftverk m MSB-bidrag
8 724 Stadshuset, ombyggnad entre
8 820 Reinvesteringar fast -20
Energieffektiviseringsinvesteringar SBF (solceller)

-700

-31

-2 000

-556

-2 000

-16 667

-2 573

-16 667
-500

-500

0

-1 000

0

0

-500

0

-500

9 318 Kajer övrigt

0

-1 033

-1 300

9 331 Valbodalen, fast gångbrygga

0

-3 879

-4 000

-10 000

-358

-1 000

0

-1 057

-1 800

-3 000

0

-3 000

-900

0

-900

-3 400

-1 482

-3 400

Gullmarsskolan
Brandstation ventilation/tvätt etc

9 332 Fiskehamnen, kajreinv
9 339 Västra kajen, Grundsund
Havets hus kaj
Hamnservice
Valbodalen pontoner
Valbodalen servicebyggn

-200

0

-200

Tömningsstationer gästhamnar

-400

-620

-400

Övrigt

-200

0

-200

N Hamnen

-700

0

-700

Rinkenäs

-500

0

-500

-53 200

-12 505

-50 200

Summa

Kommentar
Reinvesteringsbudget 25 mnkr kommer gå åt men per april är det bara 3,0 mnkr bokfört,
varav 1,8 mnkr är bokfört på Gullmarsskolan och 205 tkr på brandstationen.
Havets hus kajen byggs sep-dec. Lekplats Brastad klart i juni. Busshållplats Brastad kommer
strykas och omdisponera 400 tkr till belysning Bågvägen. Valbodalen pontoner är klart
Gullmarskolan 1 mnkr för lokalbehovsutredning läggs på driften enligt redovisningsregler.
Brandstation reservkraftverk och tvätt pågår.
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Handlingsplan för budget i balans Samhällsbyggnadsnämnden 2020

version 2020-03-19
Datum

Ansvar

Befarat utfall, innan
åtgärd (tkr)

Åtgärd för budget i balans

Förbättra administrationen på hela förvaltningen. Spara
genom effektivare processer, ökad kontroll och ekonomisk
medvetenhet.
# Inför avgift 500 kr för vigslar.
-622 # Minska antalet skrivare på kommunhuset.

När ska åtgärden vara
genomförd

Verksamhetsnummer

Pågående arbete 20202021

2020-02-12

1700

2020-02-12

1600

2020-02-12

2001

-4 047 Se över taxor och avgifter för inför 2021

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

2020-02-12

2001

7 500 Genomlysning av arrenden inför 2021

2020-12-31

2001

Se över nivån och rutinerna kring
-2 665 bostadsanpassningsbidragen.

2020-02-12
2020-02-12

1760

1710, 1730,
2020-02-12 1760
2020-02-12

1730

2020-02-12 1751-1754

Budgetansvarig chef: Per Garenius
Ansvarig överordnad chef: Leif Schöndell

Se över avgifter för husbilsparkeringar och
-950 gästhamnsplatser inför sommarsäsongen 2020
Se över underhållskostnader och förhållandet till
-15 000 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

Effekt jan-juni (tkr)

100,0

2020-04-30

7521

Helårseffekt
(tkr)

550,0
220,0

0,0

200,0 Taxa för handläggartid och planbesked är redan höjt inför 2020

2001

0,0

200,0 Påbörjat arbetet 60 tkr effekt 2020

2020-03-31

5270

250,0

600,0 Se över sårbarheten på uppdraget. Ser också över om fastighet kan utföra vissa åtgärder.

2020-04-30

3452

100,0

350,0 Kommer upp till KS 200513, KF 200527

100,0

500,0 Gör om avtalen för hantverkartjänsterna. Projektledarna går in som samordnare.Hålle på med kostnadsanalys två tillfällen hittills.

Gata, park, småbåt,
2020-04-30 fastighet
2020-12-31 vsh 2020 objekt 3602
Pågående arbete 20202021

8100,8300,8140,8141

0,0
300,0
850,0

-50,0 Kommer eventuellt att hyra ut fastiheten from september
1 530,0
4 100,0
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Program för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare
Sammanfattning
Kommuner och regioner ska enligt kommunallagen kontrollera och följa upp
verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare, och i avtalen
tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn. Dessa
grundkrav vilar på förhållandet att kommuner och regioner är ansvariga även för
verksamhet som genom avtal överlämnas till privata utförare. I ansvaret ligger då
också att följa upp och kontrollera.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-04-08, § 77
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-15
Program för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer ”Program för verksamhet som utförs av externa
utförare”.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Socialförvaltningen
Socialnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Program för verksamhet som utföras av
privata utförare
Mål och Riktlinjer, Uppföljning och Insyn
Bakgrund
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige inför varje mandatperiod anta ett
program för privata utförare. Kommunstyrelsen och nämnderna inom sitt
verksamhetsområde har ansvar för att se till att verksamheterna bedrivs enligt
lagar och föreskrifter samt kommunens mål och riktlinjer. Vidare att den interna
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten drivs på ett i övrigt tillfredställande
sätt. Detta gäller oavsett om verksamheten utförs i egen regi eller utförs av privata
utförare. I ansvaret ingår att följa upp och kontrollera verksamheten.
Kommunstyrelsen har även ett särskilt ansvar för att leda, samordna och ha
uppsikt över verksamheten i nämnder och kommunala företag. Uppsikten omfattar
även verksamhet som lämnats över till privata utförare.
I kommunallagen står att
Kommuner och regioner
•
•
•
•

•

ska kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en privat
utförare, och detta arbete ska vara strategiskt och systematiskt
ska genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för
allmänheten att få insyn
ska se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som
de överlämnar till privata utförare
ska i fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med
generella mål och riktlinjer när verksamheter bedrivs av privata utförare
har en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan välja
mellan utförare

Definitioner
Kommunen är huvudman för flertalet välfärdstjänster och därigenom enligt lag
ansvarig för att tillhandahålla tjänster med tillfredsställande kvalitet till
kommunens invånare. Kommunen är huvudman för alla sina angelägenheter
oavsett vem som är utförare.
Med en privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som har
hand om vården av en kommunal angelägenhet enligt 10 kap. 7 § KL. En privat
utförare är en privat aktör utan kommunalt ägande. Ett helt- eller delägt
kommunalt bolag, en stiftelse eller förening som avses i 10 kap. 6 § KL är inte att
betrakta som en privat utförare.
Undantag finns för fristående förskolor och skolor som är sina egna huvudmän då
de är reglerade genom tillståndsgivning.
Fullmäktiges program
Programmet lägger fast omfattning, ansvar och återrapportering.
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Programmets omfattning
Programmet omfattar all den verksamhet som kommunen upphandlar inom alla
verksamhetsområden, exempelvis vård och omsorg, kultur och fritid, hälso- och
sjukvård, gator och parker, fastighetsförvaltning, lokalvård, skolmåltider,
kommunikationer och annan infrastruktur, administrativa tjänster m.m.
Formellt överlämnas verksamheten genom avtal, efter en offentlig upphandling
enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom
försörjningssektorerna (LUF) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Andra
upplåtelseformer kan förekomma så som partnerskap med civilsamhället.
Programmet omfattar inte fristående skolor och förskolor då denna verksamhet
inte är upphandlad, utan är reglerad genom tillståndsgivning. Även utförare av
personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken är undantagna. Ett helt- eller
delägt kommunalt bolag, en stiftelse eller förening som avses i 10 kap. 6 § KL är
inte att betrakta som en privat utförare och omfattas inte av programmet. Dessa
omfattas istället av ägardirektiv och annan reglering som kommunfullmäktige
fattat beslut om. ”Programmets krav på uppföljning, insyn med mera gäller endast
avtal i upphandlingar som ligger framåt i tiden. Programmet får inte genomslag på
gällande avtalsrelationer eftersom villkoren för dessa redan är reglerade.”
Styrprocessen
Programmet följer Lysekils kommuns styrmodell som bygger på mål- och
resultatstyrning där planering och uppföljning omfattar samtliga organisatoriska
nivåer. Det innebär att kommunfullmäktige, nämnder och respektive chefer har
ansvar på sin nivå. Det övergripande ansvaret för att äga, driva och utveckla
styrmodellen ligger hos kommundirektören.
Med utgångpunkt ifrån kommunens övergripande vision och värdegrund samt
verksamhetens grundläggande uppdrag ligger ansvaret för att planera, utveckla
och följa upp verksamheten så nära medarbetare och medborgare som möjligt.
Dialog används som styrmedel mellan olika roller och nivåer i organisationen för
att öka förståelse, samsyn och acceptans avseende till exempel vision, värderingar,
mål, inriktningar, uppdrag, resultat eller kvalitet.
Mål och riktlinjer för verksamheten
Varje nämnd ansvarar för att säkerställa att alla utförare (såväl kommunala som
privata) inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamheten i enlighet med:
• de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att gälla
för verksamheten.
• de riktlinjer och styrande dokument som kommunfullmäktige och
respektive nämnd fastställer.
• de mål som kommunfullmäktige och respektive nämnd fastställer.
Målen och riktlinjerna ska framgå i de förfrågningsunderlag som utgör underlag
för upphandling samt i de avtal som tecknas med privata utförare. Målen ska ingå
utifrån nämndens prioriteringar och i den mån de bedöms tillämpliga för
upphandlingen.
Mål och riktlinjer för upphandling
Övergripande krav som alltid ska ställas vid upphandling framgår av
• Kommunens upphandlings- och inköpspolicy.
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Organisation
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en
organisation och system/rutiner för upphandling och uppföljning av utförda
tjänster. Detta ska ge allmänheten insyn i den del som utförs av privata utförare för
kommunen.
I ansvaret ingår att utforma kommunövergripande regler och rutiner som
inkluderas i kommunens övergripande styr och ledningssystem.
Nämnderna
Nämnderna har det yttersta ansvaret för att få med de krav och avtalsvillkor som är
nödvändiga och tillämpliga i upphandlingen. Nämnderna har också ansvar för
uppföljning, kontroll och insyn inom sina respektive verksamhetsområden. Den
enskilda nämnden ska tillse att det finns en organisation för att arbeta med dessa
frågor och att det finns framtagna regler och rutiner.
Upphandling och avtal
Varje nämnd ansvarar för att uppföljning, kontroll och insyn ingår i de avtal,
uppdragsbeskrivningar och överenskommelser som träffas med varje utförare.
Klagomålshantering
Utförare av kommunala angelägenheter ska ha ett system för att hantera klagomål,
förslag och andra synpunkter. På begäran ska uppgifter från klagomålshantering
delges kommunen.
Uppföljning och rapportering
När skötseln av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en
privat utförare, ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten enligt KL
kap 10 § 8.
Kommunens rättighet att följa upp verksamheten ska vara inskrivet i avtalet med
den privata utföraren. I avtalen ska det säkerställas att utföraren biträder
kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten, lämnar nödvändiga
statistikuppgifter samt rapporterar in nödvändiga uppgifter till kommunen, i
nationella register eller till andra myndigheter.
Nämnderna inklusive kommunstyrelsen ska inför varje verksamhetsår besluta om
plan för uppföljning och internkontroll av sin verksamhet, oavsett driftsform. Som
grund för planen ska en systematisk risk- och konsekvensanalys för verksamheten
finnas.
Planen ska varje facknämnd med kommunfullmäktiges program som grund arbeta
fram. Planen ska innehålla:
• En sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar
•
•
•
•
•
•
•

Vad som ska följas upp
Vilka verksamheter som berörs
Vilka former av uppföljning som tillämpas
Vem eller vilka som ansvarar för att genomföra uppföljningarna
Särskilt beslutade uppföljningar under året
Tidplan
Former för återkoppling till nämnd, utförare och allmänhet
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Återrapportering
Efter hand som utförda uppföljningar och kontroller är genomförda ska
återrapportering ske till ansvarig nämnd, enligt planen för uppföljning och
kontroll. Kommunstyrelsen sammanställer sin och nämndernas rapporter till en
enda som lämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Detta sker i
enlighet med kommunens styrmodell.
Medborgares rätt till insyn
Varje nämnd ska i det avtal som ingås med en privat utförare säkerställa att
allmänheten garanteras insyn i verksamheten. Syftet är att informationen ska göra
det möjligt för allmänheten att få insyn i hur uppdraget utförs.
Utföraren ska kunna lämna information när kommunen begär det. Nämnden ska i
sin begäran precisera vilken information som efterfrågas. Omfattningen på
uppföljning och insyn är olika beroende på verksamhetens art, graden av
självbestämmande och vilken påverkan tjänsten har på medborgare/brukare.
Rätten till insyn gäller endast kommunala angelägenheter och som har en tydlig
koppling till upphandlingen och det ingångna avtalet, exempelvis
• Uppgifter om levererad kvalitet
• Resultat och avvikelser
• Personaltäthet och personalens kompetens(?)
Utförarens skyldighet att lämna uppgifter begränsas till att omfatta sådant som
kan lämnas utan omfattande merarbete eller inte strider mot lag eller annan
författning eller om uppgifterna kommer att omfattas av sekretess hos kommunen.
Den information som lämnas till kommunen ska inte anses utgöra
företagshemligheter enligt lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter.
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Postadress: 453 80 LYSEKIL Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 44
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 59

2020-04-22

Dnr 2020-000130

Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi
Sammanfattning
Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi har upprättats som ett led i
arbetet utifrån Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap och civilt
försvar 2019 – 2023 (LKS 2019–416).
Pandemiplanen är ett komplement till Lysekils kommuns krisledningsplan
(LKS 2019–469) och nödvändig för att så bra som möjligt hantera en ofta komplex
pandemihändelse.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-04-08, § 76
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-19
Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi.

Beslutet skickas till
Säkerhetsstrateg
Kommunstyrelseförvaltningen
Socialförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Arbetslivsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän

Justerare
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1 Inledning
En pandemi innebär att en ny typ av influensavirus sprids och smittar människor i
stora delar av världen. Eftersom influensan är helt ny saknar många ett skydd mot den,
är mottagliga för att smittas och kan sprida influensan vidare. En influensapandemi
kan innebära att alla i samhället påverkas.
Beroende på influensans karaktär kan så många bli sjuka att det allvarligt påverkar
hälso- och sjukvården, omsorgen och andra viktiga samhällsfunktioner. I värsta fall kan
det innebära många dödsfall.
Vid en pandemi kan
• händelseförloppet vara komplext och långdraget med successiva vågor
• belastningen inom sjukvården bli mycket hög
• flera samhällssektorer påverkas samtidigt och samhällsviktiga
• verksamheter drabbas av en omfattande sjukfrånvaro.

1.1 WHO:s indelning av en pandemis olika faser
Världshälsoorganisationen (WHO) spelar en central roll under en pandemi eftersom
organisationen kommer att deklarera pandemins olika globala faser och därmed, till
viss del, påverka de olika åtgärder som vidtas. WHO:s roll kommer också vara
avgörande för att förmedla kunskap om pandemins epidemiologi och effekter, vilket är
grunden för arbetet med pandemin.
WHO:s faser är grundläggande, eftersom de påverkar hur hela världen agerar när ett
nytt virus dyker upp. WHO:s fasindelning tar ingen hänsyn till lokala variationer i
pandemins spridning. Sedan pandemin 2009 har WHO ersatt sin tidigare
trappstegsliknande modell över pandemins faser
med ett mer sammanflätat förlopp som sätter fokus på en kontinuerlig riskbedömning
på såväl global som nationell nivå. WHO:s bedömning är baserad på virologiska,
epidemiologiska och kliniska data på global nivå.
Interpandemisk fas: Den interpandemiska fasen är tiden mellan pandemier.
Aktiveringsfas: Aktiveringsfasen inleds när spridningen av ett virus med
pandemisk potential har identifierats bland människor.
Pandemisk fas: Om det nya viruset får en global spridning övergår det till en
pandemisk fas.
Övergångsfas: Övergångsfasen inleds när globala eller regionala
riskbedömningar fastställer att åtgärderna mot den pandemiska influensan kan
börja trappas ner.
Olika kontinenter, regioner, länder och geografiska områden inom länder kan vid en
given tidpunkt befinna sig i olika faser. Därför behöver Folkhälsomyndigheten i
samverkan med andra aktörer kontinuerligt göra egna riskbedömningar.

Figur 1 – WHO:s fasindelning
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1.2 Syftet med dokumentet
Denna handlingsplan är framtagen för att beskriva hur Lysekils kommun ska kunna
upprätthålla sin samhällsviktiga verksamhet på en acceptabel nivå under en pandemi.
Den tydliggör ansvar och roller, beskriver arbetet som ska bedrivas inför, under och
efter en inträffad pandemi samt anger målsättningen med arbetet.
Planeringsdokumentet ska ses som ett komplement till styrdokumenten Lysekils
kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar (LKS 2019–416) samt Lysekils
kommuns krisledningsplan (LKS 2019–469). Handlingsplanen gäller för Lysekils
kommun och dess bolag.

1.3 Samhällets mål vid pandemi
De övergripande målen 1 med pandemiarbetet är att:
• minimera dödlighet och sjuklighet i befolkningen
• minimera övriga negativa konsekvenser för individen och samhället.
Dessa mål nås genom att medicinska, icke-medicinska och kommunikativa åtgärder
vidtas vid pandemi. Genom att försöka minska smittspridningen och fördröja
pandemins förlopp finns möjlighet att spridningskurvans topp förskjuts och planas ut.
Det skulle innebära minskad belastning på sjukvård och samhälle.

Figur 2 – Pandemins förlopp med och utan intervention

1.4 Lysekils kommun målsättning vid pandemi
Lysekils kommuns målsättning vid pandemi är att:
• verka i enlighet med de övergripande målen för Sveriges pandemiarbete (stycke 1.2)
• säkerställa kontinuiteten i samhällsviktig verksamhet.

1

Sid 4, ”Pandemiberedskap // Hur vi förbereder oss – Ett kunskapsunderlag” (Folkhälsomyndigheten)
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2 Aktörer och deras uppdrag
En pandemi berör många aktörer i samhället. I Sverige ansvarar flera av dessa
gemensamt för att förebygga och hantera spridningen av smittsamma sjukdomar.
Rollerna är desamma vid en pandemi, men formerna för samverkan är då desto
viktigare för att lyckas kommunicera effektivt och samordnat. Det svenska
krishanteringssystemet bygger på tre grundläggande principer, som gäller även
kommunikationsarbetet i samband med en pandemi.
Ansvarsprincipen – den som ansvarar för en verksamhet under normala
förhållanden har motsvarande ansvar under en kris.
Likhetsprincipen – verksamheten vid en kris ska likna den normala i så stor
utsträckning som möjligt.
Närhetsprincipen – en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är
närmast berörda och ansvariga.

2.1 Lysekils kommun
2.1.1 Kontinuitet i samhällsviktig verksamhet
Lysekils kommun ska kunna bedriva samhällsviktig verksamhet under störda
förhållanden vilket säkerställs genom kontinuitetshantering. Hälso- och sjukvård,
omsorg om barn och äldre samt dricksvattenproduktion är exempel på samhällsviktig
verksamhet i Lysekils kommun. Vid pandemi förväntas hög personalfrånvaro samt
brist på nödvändig medicinsk skyddsutrustning och läkemedel kunna uppstå och
kontinuitetsplanering för dessa konsekvenser ska finnas upprättade och vara kända i
berörda verksamheter.
2.1.2 Samverkan
Lysekils kommun är en samverkande länk mellan regionala och lokala aktörer och
rutiner för samverkan ska finnas upprättade.
2.1.3 Krisledning
Kommunen ska ha förmåga att hantera extraordinära händelser. Lysekils kommuns
centrala krisledningsorganisation aktiveras i det fall en oönskad händelse eller
samhällsstörning inträffat och som inte enbart kan hanteras av den drabbade
förvaltningen eller bolaget. Samma grund gäller vid pandemi. (Se Lysekils kommuns
krisledningsplan LKS 2019–469 för detaljer). Lysekils kommun har även ett uppdrag
att verka för att information till allmänheten samordnas. Det egna budskapet och
samordningen av övriga ansvariga aktörers budskap är en grundläggande uppgift i
pandemiarbetet.
Vid en extraordinär händelse ska kommunen även kunna stå värd för en inriktningsoch samordningsfunktion (ISF) och ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram.
2.1.4 Pandemiteam
Vid situationer som inte tydligt innebär anledning att aktivera
krisledningsorganisationen, ska pandemiteam sammankallas. Pandemiteamet består
av kommundirektör, socialchef, utbildningschef, samhällsbyggnadschef,
säkerhetsstrateg, kommunikationschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS),
avdelningschef för hållbar utveckling samt HR-chef. Pandemiteamet ansvarar för att
bedöma situationen och dess behov av åtgärder på kort och lång sikt.
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2.2 Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten ansvarar för en rad uppgifter som exempelvis samordning av
pandemiberedskapen på nationell nivå, stödja planeringen på regional och lokal nivå,
där det operativa arbetet bedrivs.
Folkhälsomyndigheten samordnar även framtagandet av en vaccinationsstrategi,
avropar och distribuerar vaccin och beredskapsläkemedel. Ytterligare ansvarar de för
de nationella beredskapslagren av beredskapsläkemedel och framtagandet av
rekommendationer för användning av
beredskapsläkemedel.
Folkhälsomyndigheten utgör internationell kontaktpunkt och övervakar pandemins
utveckling.
De bedriver och utvecklar även laboratoriediagnostik för detektion, typning och
resistensbestämning av pandemisk influensa och samordnar smittskyddet i Sverige.

2.3 Socialstyrelsen
Socialstyrelsen är nationell kunskapsmyndighet för hälso- och sjukvård och
socialtjänst. De samordnar regionernas och kommunernas krisberedskap inom hälsooch sjukvård och socialtjänst inför allvarliga händelser. Socialstyrelsen utfärdar även
föreskrifter om ordination och praktisk hantering av läkemedel inom hälso- och
sjukvården, inklusive vaccinationsverksamhet.

2.4 Västra Götalandsregionen (VGR)
Regionen är ytterst ansvariga för hälso- och sjukvården och smittskyddsarbetet inom
sitt geografiska område och kommunicerar med befolkningen där. De tar fram
regionala planer för att hantera de effekter en influensapandemi kommer att ha på
verksamheten. Regionen har en smittskyddsläkare, som ansvarar för att planera,
organisera och leda smittskyddsarbetet. Regionen samordnar sina insatser när det
gäller hälso- och sjukvårdsinformation, exempelvis via webbplatsen www.1177.se och
telefontjänsten 1177.

2.5 Länsstyrelsen Västra Götaland
Länsstyrelsen har ett stort ansvar för krishanteringen på regional nivå, även i samband
med en pandemi. Vid en samhällsstörning, till exempel en pandemi, ska länsstyrelsen
verka för att informationen till allmänheten och massmedia samordnas, stödja
kommunerna i deras krishanteringsarbete och hålla sig underrättad om
händelseutvecklingen.

3 Utgångspunkter vid kontinuitetsplanering och
riskbedömning inom kommunens verksamheter
3.1 Kontinuitetsplanering
Vid kontinuitetsplanering inom kommunala verksamheter ska det stödmaterial som
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) tagit fram användas. Materialet
nås via deras webbplats www.msb.se/kontinuitetshantering.
MSB arbetar med anledning av Covid119 med antagandet att:
– 20 procent av ordinarie personal är borta från arbetsplatsen under sex veckor,
från och med vecka 16 till och med vecka 21, år 2020.
– Under två av dessa sex veckor (vecka 18 och 19 år 2020) är 40 procent av
ordinarie personal borta från arbetsplatsen.
Vid framtida pandemier kan andra planeringsförutsättningar råda.
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3.2 Riskbedömning
Verksamhetsansvariga ska i egenskap av arbetsgivare planera för hur verksamheten ska
hantera ett utbrott av den smittsamma sjukdomen på arbetsplatsen, identifiera vilka
arbetsuppgifter som måste utföras samt se till att personalen som utför
arbetsuppgifterna arbetar under så säkra förhållanden som möjligt. Riskbedömningen
ska ske i samverkan med skyddsombud och ligger som grund ifall nödvändiga
skyddsåtgärder behöver vidtas för att ingen ska bli smittad i arbetet.
Vid smittrisk på arbetsplatsen ansvarar arbetsgivaren för att:
Utreda vilken smittrisk som finns och bedöma den risk det kan utgöra för
arbetstagarna. – tänk på att elever och studenter även omfattas av
Arbetsmiljölagen, AML – tänk även på att riskbedömningen ska ske i
samverkan med skyddsombud
Åtgärda risker och vidta skyddsåtgärder där det behövs.
Ge arbetstagarna de instruktioner och den information som de behöver för att
utföra arbetet på ett säkert sätt och säkerställa att arbetstagaren kan
tillgodogöra sig informationen.
Påminna om att god hygien är grundläggande för att förebygga smitta hos
arbetstagare och undvika att sprida smitta vidare.
Förse arbetstagarna med personlig skyddsutrustning om det behövs.
Anmäla allvarliga olycksfall eller tillbud (om de sker på arbetet) till
Arbetsmiljöverket. (se AML 3.3a)
HR-avdelningen tillhandahåller mallar för riskbedömning.

4 Prioriterade verksamheter inom Lysekils kommun
4.1 Prio 1
Följande funktioner måste fungera och upprätthållas vid en pandemi:
4.1.1 VA
Dricksvattenförsörjning är livsnödvändig verksamhet samt en stödfunktion till många
andra viktiga verksamheter. Avloppsverksamheten är nödvändig för miljön.
Säkerställ jour- och beredskap.
4.1.2 Räddningstjänst
Verksamheten är nödvändig och väsentlig för såväl individens liv och hälsa som för
skyddet av egendom och miljö.
4.1.3 Hälso- och sjukvård samt äldreomsorg
Störning eller bortfall av verksamheten inom äldreomsorgen, hemsjukvården eller
trygghetslarmsorganisationen kan utgöra hot mot individens liv och hälsa. Inom all
omsorgsverksamhet är det viktigt att planera för stödfunktioner så som exempelvis
kosthållning, tvätt, hygien och transporter.
Bistånd, individ- och familjeomsorg. Störning eller bortfall av verksamheten kan utgöra
hot mot individens liv och hälsa.
4.1.4 Kommunal ledning
Utan fungerande ledning och administration kommer inte kommunens verksamhet att
kunna upprätthållas. I detta uppdrag ingår även krisledning, kriskommunikation och
kontaktcentrets verksamhet.
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4.1.5 Livsmedel
Störning eller bortfall av verksamheten inom måltidsproduktion, distribution och
kontroll av livsmedel kan utgöra hot mot individens liv och hälsa.
4.1.6 IT
Verksamheten är nödvändig för att kunna upprätthålla samverkan och ledning även
under karantänsliknande situationer samt för att möta kommunikationsbehov både
internt och externt.
4.1.7 Fastighetsjour
Verksamheten är nödvändig för att kunna upprätthålla fastighetsdrift för övriga
prioriterade verksamheter.
4.1.8 Lokalvård
Verksamheten är nödvändig för att kunna upprätthålla god hygien inom övriga
prioriterade verksamheter.

4.2 Prio 2
4.2.1 Skola och förskola
Verksamheten bör upprätthållas så långt som möjligt för att möjliggöra för föräldrar till
friska barn att gå till sina arbeten.
4.2.2 Renhållning
Utebliven renhållning och sophantering kan leda till ökad smittspridning och kan också
orsaka skador på den yttre miljön. Verksamheten är särskilt viktig under den varma
årstiden.
4.2.3 Energi/ elnät och värme
Verksamheten är viktig för samhällets funktionalitet. Bortfall eller störningar av
verksamheten kan vintertid utgöra ett hot mot individens liv och hälsa.
4.2.4 Gatu- och väghållning
Verksamheten är särskilt viktig vintertid då snöröjning måste fungera för att möjliggöra
viktiga transporter.

5 Inriktningsbeslut
Vid en skarp pandemi i Sverige och närområdet ska kommunens verksamheter arbeta
utifrån följande inriktningsbeslut:
Säkerställ säkerheten för egen personal, planera för uthållighet i din
prioriterade verksamhet, vidta åtgärder för att bryta smittspridning och
håll dig uppdaterad på intern information.
Säkerheten för egen personal ska alltid prioriteras. Säkerhet och försiktighet går alltid
före verkan. I möjligaste mån bör därför följande taktik användas:
Undvik fysiska möten, försök att ersätta dem med andra former av möten
såsom telefonmöten.
Om möjligt, låt personalen arbeta hemifrån. Förbered tekniska och praktiska
arrangemang för detta.
För den personal som måste vara på plats, ordna så att de olika skiftens
personal inte möter varandra i lokalerna.
Se till att hygienen hålls god i pentryn och toaletter.
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Planeringen för uthålligheten i den prioriterade verksamheten innebär att
verksamhetsansvarig utgår från verksamhetens kontinuitetsplaneringen. För just
pandemi handlar det om att säkra bemanningen vid hög personalfrånvaro och andra
för verksamheten kritiska beroenden som exempelvis medicinsk utrustning eller
hygienartiklar.
Åtgärder för att bryta smittspridning handlar i grunden om att öka medvetenheten
kring vikten av god handhygien och att man hostar/nyser i armvecket och stannar
hemma från arbetet om man är sjuk. Ytterligare åtgärder kan komma att vidtas men
meddelas i så fall genom interna direktiv.
Genom att hålla sig uppdaterad på intern information, som förmedlas via intranätet
och mail, säkerställs att viktig information sprids i organisationen.

6 Åtgärder under pandemins olika nivåer
Nedan beskrivs de åtgärder som ”Pandemiteamet” och kommunens
krisledningsorganisation ska vidta under pandemins olika faser.

6.1 Aktiveringsfasen
Pandemi är bekräftat någonstans i världen. Sverige har drabbats av sina första fall.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och kommunens säkerhetsstrateg får
information om pandemin av Smittskydd Västra Götaland genom Länsstyrelsen i
Västra Götalands län.
Avdelningen för verksamhetsstöd samt Avdelningen för hållbar utveckling ombesörjer
resurser för att aktivt kunna arbeta med:
Omvärldsbevakning
Uppdatering av kommunens pandemiplan
Samverkan med myndigheter och andra kommuner
Utöver de nämnda arbetsuppgifterna ska avdelningarna även stödja
kommundirektören i sammankallandet av kommunens ”Pandemiteam” och den
interna informationsdelningen till politisk ledning, kommunalförbund
(räddningstjänsten) och bolag.
Socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen inventerar förråd och lager.
Hygienartiklar och nödvändig sjukvårdsutrustning med mera anskaffas efter behov.
Avdelningen för verksamhetsstöd ska tillsammans med HR-avdelningen:
Förbereda informationsmaterial och tips och råd till anställda och allmänheten.
Säkerställ informationskanaler och kontaktvägar är korrekta och uppdaterade
(webbplats, intranät, eventuell telefonrådgivning med mera.)

6.2 Pandemisk fas
6.2.1 Bedömning av händelseutvecklingen
För bestämmande av pandemiläge och gradering av insatsbehov tas regelbunden
kontakt med Smittskydd Västra Götaland genom samverkanskonferenser med
Länsstyrelsen. I kommunen förs statistik avseende nya insjuknade bland patienter och
personal.
Pandemiteamet bedömer händelseutvecklingen och beslutar om adekvata åtgärder. Vid
aktivering av den centrala krisledningsstaben övergår arbetet att bedrivas i enlighet
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med Lysekils kommuns krisledningsplan (LKS 2019–469) och förvaltningarna utgår
från sina krisledningsplaner.
6.2.2 Facklig förhandling
Förhandla med fackliga organisationer om möjlighet för arbetsgivaren att utkräva
nödfallsövertid av arbetstagare i den utsträckning som förhållanden kräver.
Informera om eventuella behov av omfördelning av personal mellan
förvaltningar/bolag utifrån de behov som uppstår. Beakta möjligheten att aktivera
krislägesavtal.
6.2.3 Höj hygiennivån
Ge ut rekommendationer och rutiner för hygien, särskilt i gemensamma
hygienutrymmen som pentryn och toaletter och publika utrymmen. Lokalvården städar
enligt rutinen för smitta.
För handhygien tillhandahålls om möjligt alkoholbaserat handdesinfektionsmedel t ex
85- procentig alcogel, alternativt flytande tvål och engångshanddukar. Respektive
verksamhetsansvarig ansvarar för att all personal får information om regler för hygien.
Kommunicera kring pandemi till allmänhet, kommunanställda och näringsliv (i
samverkan med Smittskydd VGR, Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen i Västra
Götaland).
6.2.4 Löpande aktiviteter under hela skeendet
Följ information från Folkhälsomyndigheten, VGR, Länsstyrelsen Västra
Götaland, www.1177.se, och utför annan omvärldsbevakning.
Informera politisk ledning, förvaltningar och bolag.
Regelbundna avstämningar med förvaltningar/bolag avseende strategier,
riktlinjer och kontakter med externa aktörer för att klara ut samordning och
samverkan under kommande månader.
Se över och säkerställ bemanning av verksamheternas beredskap och jourer.
Fordon, transporter och leveranser av materiel, livsmedel, etc.
Uppdatera planen för kostförsörjning.
Påbörja uppföljning av sjukskrivningar i kommunala verksamheter och
vårdtagare. Jämför med nyckeltal motsvarande period 2 år tillbaka.
Påbörja komplettering/anskaffning av hygienartiklar och annan tänkbar
skyddsutrustning.
Översyn av tillgången på vårdplatser och vilka resurser i form av korttidsplatser
som finns tillgängliga eller är möjliga att skapa. Inventera tillgång till
trygghetslarm.
Säkerställ informationskanaler och kontaktvägar.
Aktivera och kontinuerligt uppdatera information på kommunens hemsida.
Producera informationsmaterial/ tips och råd till anställda och allmänheten.
Informera allmänhet, kommunanställda och näringsliv (i samverkan med
regionen och länsstyrelsen).
Bedriv tät samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland och närliggande
kommuner.
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Förbered bemanningsåtgärder, planering och beslutsunderlag för strategi och
riktlinjer för att omfördela personal till förvaltningar/bolag utifrån de behov
som uppstår.
Kontakta frivilligorganisationer, pensionsavgångna med mera. Omfördelning av
personal ska i första hand ske till verksamheter/uppgifter som inte medför
någon ytterligare smittrisk.
Förbered aktivering av kommunens krisledningsnämnd.

6.3 Övergångsfas
När verksamheterna börjar återgår till normala förhållanden ska
krisledningsorganisationen successivt avvecklas. Planering för utvärdering av denna
händelse ska påbörjas och genomföras så nära inpå händelsens avslut som möjligt.
Utvärderingen ska genomföras i enligt med MSB:s vägledning för utvärderingar.
Ekonomiska kostnader för hanteringen ska sammanställas och möjligheter för
ekonomisk ersättning från staten ska beaktas.

7 Vaccination
Vid en pandemi kommer rekommendationer att utarbetas av Folkhälsomyndigheten, i
samverkan med Läkemedelsverket och Socialstyrelsen, för att hälso- och sjukvården
ska kunna erbjuda vacciner för att förebygga svår sjukdom, dödsfall och för att minska
smittspridningen.
Syftet med att erbjuda vaccin vid en pandemisk influensa är att:
• minska smittspridningen
• förhindra spridning av influensa till medicinska riskgrupper
• minska risken för att medicinska riskgrupper drabbas av allvarliga
komplikationer eller dör till följd av den pandemiska influensan
• upprätthålla en god hälso- och sjukvård genom att vaccinera sjukvårdspersonal
• skydda de grupper i befolkningen som löper störst risk för att smittas.
Utifrån dessa rekommendationer måste en prioriteringsordning fastställas. Den kan
behöva revideras beroende på pandemins epidemiologi och utveckling i tiden samt
tillgången på vaccin vid varje givet tillfälle.
Prioriteringsordning för pandemivaccinering av anställd personal inom Lysekils
kommun ska, vid behov vid varje pandemihändelse, tas fram utifrån
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommunens kontinuitetsplanering.
Prioriteringsordningen för kommunala verksamheter följer prioriteringen under
avsnitt 4 Prioriterade verksamheter inom Lysekils kommun och detaljerad förteckning
fastställs av kommundirektör.
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8 Bilaga 1 – Lagstiftning
De lagar och regler som reglerar verksamheten under normala förhållanden är
huvudsakligen också de som gäller vid en extraordinär händelse. Nedan följer några av
de
lagar och förordningar som gäller under en pandemi.

8.1 Lagar











Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Lag (2017:30) hälso- och sjukvårdslagen
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Smittskyddslagen (2004:168)
Arbetstidslagen (1982:673)
Socialtjänstlagen (2001:453)
Ordningslagen (1993:1617)
Arbetsmiljölagen (1977:1160)

8.2 Förordningar







Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor
Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)
Smittskyddsförordningen (2004:255)
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9 Bilaga 2 – Tips och råd
Vad kan jag göra för att skydda mig mot den nya influensan?
All influensa, även den nya influensan, smittar via droppar från saliv, nysningar eller
hosta med mera.
Virus kan även fastna på olika ytor. Smittan flyger inte långa vägar i luften utan det
krävs
nära kontakt med den smittade för att själv drabbas. Om du vill skydda dig från att
smittas
med influensa eller från att smitta andra, bör du tänka på det här:
Undvik nära kontakt med personer som du vet är sjuka
Om du själv är sjuk, håll lite avstånd till andra personer, för att undvika att de
smittas
Om du är sjuk, stanna hemma från arbetet eller skolan och undvik att göra
andra ärenden.
Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du spolar ner på
toaletten eller slänger i en soppåse
Tvätta händerna med tvål ofta och noggrant, speciellt om du hostar och nyser.
Använd gärna handsprit som komplement till handtvätt. Det kan också vara
effektivt.
Undvik att röra vid ögon, näsa och mun, så slipper du smittas om du råkat ta i
något föremål som influensavirus nyligen fastnat på.
Hygien på och utanför arbetsplatsen
Tvätta händerna ofta, använd gärna handsprit.
Nys och hosta i armvecket.
Undvik platser med stora folksamlingar såsom bio, teater, restauranger, bussar
och tåg.
Se till så att kall mat serveras kall och varm mat serveras varm.
Handdukar i hemmet bör tvättas ofta och i minst 60 grader.
Att torktumla minskar mängden sporbildande bakterier som finns i textiler.
Familjemedlemmar som är smittade eller känner symptom bör, om möjlighet
finns, använda en egen toalett och sova i separat sovrum.
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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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Sammanträdesprotokoll
2020-04-22

Kommunfullmäktige

§ 62

Dnr 2020-000104

Riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21, § 91 om regler för flaggning på
kommunala flaggstänger i Lysekils kommun. Reglerna skulle ha reviderats senast
2019-12-31.
Förutom en allmän översyn av dokumentet så föreslår förvaltningen att i stycket om
flaggning vid dödsfall lägga till följande: ”Vid flaggning på halv stång ska ansvarig
chef meddela Kontaktcenter vem som berörs, så att eventuella frågor kan besvaras”.
Förvaltningen föreslår också att vid flaggning vid andra tillfällen än de som står
nämnda i styrdokumentet, så ska det ske en avstämning med administrativa chefen.
I nuvarande styrdokument är det kommunstyrelsens ordförande som ska besluta i
frågan om en förvaltning får flagga för ett specifikt tillfälle.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-04-08, § 80
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-20
Riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan-Olof Johansson (S): En redaktionell ändring på sidan 6 under rubriken ”tillåtna
flaggor”, att ta bort ordet rangordnat.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala
flaggstänger med redaktionell ändring på sidan 6, att ta bort ordet ”rangordnat”.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Socialförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Arbetslivsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kontaktcenter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Strategi
Program
Plan
Policy
>>Riktlinjer
Regler

Lysekils kommuns

Riktlinjer för flaggning
på Lysekils kommunala
flaggstänger

Fastställt av:

Kommunfullmäktige

Datum:

2020-04-22, § 62

För revidering ansvarar:

Kommunstyrelsen

För ev. uppföljning och
tidplan för denna ansvarar:
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Riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger
Värdet av flaggning
Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde för många människor. I vårt land och i
internationellt samarbete är flaggan vår främsta symbol för Sverige och därmed för de
demokratiska värden som förenar oss, fred, frihet och respekt för mänskliga
rättigheter.
Flaggan ska vara hel och ren med färgerna i behåll. Uttjänt flagga ska brännas.
Administrativa chefen ansvara för dokumentet riktlinjer för flaggning.
Riktlinjerna för flaggning i Lysekils kommun utgår från Lagen om Sveriges flagga, SFS
1982:269 Förordning om ändring i förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar
SFS 2018:1608

Flaggans tidtabell
− Från 1 mars till och med 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00.
− Från 1 november till och med 28 (29) februari hissas flaggan kl. 09.00.
− Samtliga årets dagar halas flaggan ned vid solnedgången, senast kl. 21.00.
Undantag om flaggan är belyst då kan den sitta uppe hela dygnet.
− Lysekils kommunflagga får vara hissad hela dygnet.
− Flaggning med svenska flaggan ska ske enligt de allmänna flaggreglerna.

Flaggningstillfällen vid kommunens officiella flaggstänger
Allmän flaggning ska ske på kommunens åtta officiella flaggstänger de dagar som
regeringen har bestämt. Flaggning på dessa flaggstänger sköts av fastighetsenheten.
Utöver de officiella flaggstängerna finns också flaggstänger vid förskolor, skolor och
äldreboenden. Dessa omfattas inte av riktlinjernas ska-krav vad gäller
flaggningstillfällen då den svenska flaggan ska hissa.
Kommunhuset:

Två flaggstänger som används för kommunflagga
och svenska flaggan vid allmänna flaggdagar.

Rosvikstorg:

Fyra flaggstänger med flaggning på allmänna flaggdagar.
Vimplar hissade från april t.o.m. oktober beroende på
väder.

Åkerbräckan:

Två flaggstänger som används för kommunflagga och
svenska flaggan vid allmänna flaggdagar. Flaggning med
kommunflagga från april till oktober.
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Övriga flaggstänger
Flaggstänger finns även placerade på följande platser, men faller inte inom
kommunens ansvar för flaggning:
Parksnäckan

Används av Svensk Handel vid till exempel Sveriges
nationaldag eller andra event.

Havsbadet

Används vid olika event.

Kungstorget

Används vid olika event.

Av regeringen beslutade flaggdagar
Nyårsdagen
Konungens namnsdag
Kronprinsessans namnsdag
Påskdagen
Konungens födelsedag
Första maj
Veterandagen
Pingstdagen
Sveriges Nationaldag
Midsommardagen
Kronprinsessans födelsedag
Drottningens namnsdag
Dag för val till riksdagen
FN-dagen
Gustaf Adolfsdagen
Nobeldagen
Drottningens födelsedag

1 januari
28 januari
12 mars

Juldagen

25 december

30 april
1 maj
29 maj
6 juni
14 juli
8 augusti
24 oktober
6 november
10 december
23 december

Flaggning vid dödsfall och begravning
Vid dödsfall sker flaggning vid kommunhuset för:
•

Samtliga kommunanställda, även medarbetare som varit sjukskrivna eller
uppburit tidsbegränsad sjukersättning vid bortgången omfattas. Regeln omfattar
inte medarbetare som avgått med hel pension.

•

Politiker med pågående förtroendemannauppdrag.

•

Barn och ungdomar inom barnomsorg och skola.

Vid flaggning på halv stång ska ansvarig chef meddela kontaktcenter vem som berörs så
att eventuella frågor kan besvaras.
Brukare vid något av socialförvaltningens boenden eller boende på äldreboende avlider,
står det verksamheten fritt att själva besluta om flaggning på halv stång.
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Vid flaggning på halv stång hissas flaggan i topp för att omedelbart efter sänkas så att
mitten av flaggans kortsida är mot 2⁄3 av stångens höjd.
Vid dödsfall och begravning på allmän flaggdag har flaggning på halv stång företräde.
Vid begravning
Sedvanlig flaggning under förutsättning att ansvarig chef meddelar begravningsdag och
tidpunkt för begravning till den som utför flaggning, samt meddelar kontaktcenter.
Då begravningen är avslutad hissas flaggan i topp, för att antingen omedelbart halas
ned eller förbli hissad i topp och sedan halas ned på vanlig tid.

Skolavslutning
På skolavslutningsdagar för Lysekils kommuns skolor hissas svenska flaggan vid
kommunhuset.

Val
Vid val i Sverige hissas svenska flaggan på kommunens samtliga officiella flaggstänger.
Då val hålls i Sverige till Europaparlamentet hissas EU-flaggan och svenska flaggan till
lika antal på kommunens officiella flaggstänger.

Flaggning vid annat tillfälle
Flaggning vid annat tillfälle kan ske efter avstämning med administrativa chefen.
Exempel på sådana tillfällen är:
•

statsbegravning eller liknande nationella händelser

•

utländskt besök

•

evenemang i kommunen

Tillåtna flaggor
Följande flaggor är tillåtna på kommunens flaggstänger:
•

Svenska flaggan

•

Nationsflagga vid besök

•

FN-flaggan

•

EU-flaggan

•

Kommunflaggan

•

Pride-flaggan
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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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