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Samhällsbyggnadsnämnden
kallas till sammanträde torsdagen den 12 december kl 09.00 i konferensrummet
Borgmästaren, Lysekil, för behandling av följande ärenden:
Ärende
Val av justerare; Roger Siverbrant (justeringsdag 2019-12-18)
1

Fastställande av dagordningen

2

Information/dialog
−
−
−

3

Grön strategi / Michael Johansson avdelningschef hållbar utveckling
Parkeringsstrategi / Magnus Eriksson trafikingenjör
Bohusläns museums stöd i kulturmiljöfrågor till kommuner / Mats
Carlsson, stadsarkitekt

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

4
4.1

5
5.1

Besvärsmål inga ärenden
Anmälningsärende besvärsmål
−

Anmäles mark- och miljödomstolens dom – bifaller överklagande av
länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens beslut om bygglov för fyra
flerbostadshus på fastigheterna Gamlestan xxxx, xxxx, xxxx och xxxx

−

Anmäles länsstyrelsens beslut – avslår överklagande av
byggnadsnämndens beslut om marklov och startbesked för schaktning
på fastigheten Lönndal xxxx

Tillsynsärenden
Beslut gällande sanktionsavgift för uppfört plank och växthus utan startbesked
på fastigheten Brastad-Lycke xxxx

6

Bygglov - inga ärenden

7

Förhandsbesked

7.1

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på, samt
avstyckning av två tomter från, fastigheten Stora Hede xxxx

7.2

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på, samt
avstyckning av tomter från, fastigheten Ulseröd xxxx

8

Planärenden

8.1

Beslut om planbesked för ändring av detaljplan för Bansviks villor Gamlestan
1:3 m.fl., Lysekils kommun

8.2

Beslut om att avbryta planarbete för Fiskebäckskils centrum, Skaftö-Fiskebäck
1:340 m.fl., Skaftö, Lysekils kommun

8.3

Beslut om att avbryta planarbete för Kronberget 1:97, f.d. vattentornet i Lysekil
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Offentlig del av sammanträdet
9

Delegationsbeslut
−
−

−
−
−

Sammanställning av oktober och november månads bygglovsärenden
och redovisning av bygglovenhetens delegerade beslut
Sammanställning av oktober månads bostadsanpassningsbidrag
Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst oktober och november
månad
Beslut om granskning detaljplan för Evensås xxxx m.fl., Östersidan,
Lysekils kommun
Beslut om samråd och miljöbedömning av detaljplan för Fossa xxxx,
Lysekils kommun

10

Lysekils kommuns byggnadspriset 2019

11

Försäljning av industrimark, del av Södra Hamnen 1:115

12

Ansökan om upplåtelse för solcellspark, Stångenäsvallen del av Tuntorp 1:54

13

Uppföljningsrapport 4, 2019, samhällsbyggnadsnämnden

14

Månadsuppföljning november, 2019, samhällsbyggnadsnämnden

15

Drift och investeringar / Christian Wrangmo

16

Slutredovisning av Gullmarskajen samt presentation av pågående kaj- och
bryggprojekt / Christian Wrangmo och Lars Henningsson

17

Revidering av behörighet att underteckna handlingar inom
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde

18

Kontrollområden intern kontroll 2020

19

Information risk- och sårbarhetsanalys samhällsbyggnadsförvaltningen

20

Förvaltningschef, ordförande och avdelningschef plan och bygg informerar

21

Anmälningsärenden
− Krisledningsplan samhällsbyggnadsförvaltningen (SBN A-2019-1)
− LKS 2019-10-09, § 149 – Samverkansavtal avseende gemensamma
folkhälsoinsatser i Lysekils kommun för perioden 2020–2023
(SBN A-2019-137)
− LKF 2019-10-23, § 103 - Uppföljning 3 för Lysekils kommun 2019
(SBN A-2019-18)
− LKF 2019-10-23, § 104 - Revidering av riktlinjer för Lysekils kommuns
styrmodell (SBN A-2019-141)
− LKS 2019-11-06, § 170 - Revidering av arbetsordning för kommunala
pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshinderfrågor
(SBN A-2019-142)
− LKF 2019-11-20, § 212 – Lysekils kommuns strategiska oljeskyddsplan
(SBN A-2019-146)

Lysekil den 2019-12-05
Samhällsbyggnadsnämnden
Lars Björneld
Ordförande byggnadsnämnden

Madelene Johansson
Nämndsekreterare
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Val av justerare
Förslag att justera dagens protokoll är Roger Siverbrant, justeringsdatum 2019-12-18

1
Fastställande av dagordning

4 (27)
2 Information/dialog
Grön strategi
Michael Johansson, avdelningschef hållbar utveckling informerar nämnden om
grön strategi.
Parkeringsstrategi
Magnus Eriksson, trafikingenjör, informerar nämnden om parkeringsstrategin.
Bohusläns museums stöd i kulturmiljöfrågor till kommuner
Mats Carlsson, stadsarkitekt, informerar nämnden att Bohusläns museum har i
mejl den 13 november 2019 informerat kommunerna inom sitt
ansvarsområde om att man på grund av minskade resurser för år 2020 inte längre
kommer att kunna svara på remisser i förhandsbeskeds- och bygglovsärenden på
samma sätt och i samma omfattning som tidigare. Beskedet aktualiserar frågan om
huruvida Lysekils kommun bör ha en egen och permanent resurs med
bebyggelseantikvarisk fackkompetens.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antecknar informationen till protokollet.
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3

Remisser
Inga ärenden.
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4

Besvärsmål
Inga ärenden.

7 (27)
4.1

Anmälningsärende besvärsmål

−

Anmäles Mark- och miljödomstolens dom – bifaller överklagande av Länsstyrelsens
beslut att upphäva nämndens beslut om bygglov för fyra flerbostadshus på
fastigheterna Gamlestan xxxx, xxxx, xxxx, och xxxx

−

Anmäles Länsstyrelsens beslut – Avslår överklagande av byggnadsnämndens beslut
om marklov och startbesked för schaktning på fastigheten Lönndal xxxx

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen antecknar besluten till protokollet.
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5

Tillsynsärenden

5.1
Beslut gällande sanktionsavgift för uppfört plank och växthus utan
startbesked på fastigheten Brastads-Lycke xxxx
Ärendenummer:

B-2018-740 och B-2018-741

Ärendet avser beslut gällande sanktionsavgift för plank och växthus uppförd utan
startbesked på fastigheten Brastads-Lycke xxxx. Fastigheten är belägen inom en
detaljplan som antogs den 3 februari 1959.
Samhällsbyggnadsförvaltningen diarieförde de 12 december 2018 ett tillsynsärende
gällande plank och växthus som uppförts utan att startbesked hade sökt eller meddelats.
Efter kontakt med fastighetsägaren sökte denne bygglov i efterhand för plank och
anmälan i efterhand för växthus. Berörda grannar har lämnade medgivande till åtgärden.
Bygglov för plank beviljades i efterhand på delegation den 5 november 2019.
Startbesked till anmälan gällande växthus meddelades i efterhand på delegation den 5
november 2019.
Byggherren har underrättats om att en sanktionsavgift ska tas ut om en rättelse inte görs,
d.v.s. tar bort planket och växthuset, innan frågan om sanktionsavgift tas upp till
behandling. Även sanktionsavgiftens storlek har kommunicerats till byggherren.
En dom i Mark- och miljööverdomstolen den 8 januari 2014, i ärende P 7235-13, slår fast
att den enda acceptabla formen av rättelse för att undvika en byggsanktionsavgift är att
riva eller återställa det olovligen byggda. Byggherren har i det aktuella ärendet valt att
inte göra rättelse.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen
(2010:900) [PBL], att en sanktionsavgift ska tas ut enligt 9 kap. 12 § 8 plan- och
byggförordningen (2011:338) [PBF].
Förvaltningens förslag till beslut är att sanktionsavgiften enligt 11 kap. 53 a § plan- och
bygglagen ska sättas ner till hälften till ett belopp av 8 668 kronor. Avgiften ska betalas
av xxxxxxx.
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6

Bygglov
Inga ärenden.
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7

Förhandsbesked

7.1

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på, samt
avstyckning av två tomter från, fastigheten Stora Hede xxxx
Ärendenummer:

B-2019-665

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på, samt
avstyckning av två tomter från, fastigheten Stora Hede xxxx.
Den aktuella platsen är belägen utanför detaljplanelagt område samt bedöms ligga utanför
sammanhållen bebyggelse.
Tomterna är avsedda att vara på cirka 3.000 m2 vardera, och är placerade i en västersluttning
vid en samfälld väg. Byggherren ansvarar för att inför fastighetsbildningen ha inhämtat
tillstånd att ansluta utfarter till den aktuella vägen.
Platsen omfattas inte av strandskydd eller av naturvårdsbestämmelser. Området omfattas
inte av några riksintressen. Inga inventeringar av värdefulla naturtyper visar något på den
aktuella platsen. Området är i Lysekils kommuns översiktsplan ÖP06 betecknat med R19.
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har i yttrande tillstyrkt positivt förhandsbesked.
Bohusläns museum har i yttrande meddelat att man inte har något att erinra.
Berörda grannar Stora Hede xxxx och 1xxxx har getts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen
(2010:900) och som svar på ansökan, att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda
platsen.
Beslutet motiveras med att platsen kan anses lämplig för bostadsbebyggelse, att
byggnationen inte kan anses har någon påverkan på riksintressen eller naturvård, att
framtida planläggning inte försvåras, samt att den inte kan anses medföra en betydande
olägenhet för omgivningen.
Samhällsbyggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att ansökan om tillstånd för
enskilt avlopp ska vara inlämnad till Miljönämnden i mellersta Bohuslän för att bygglov ska
kunna beviljas.
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7.2

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på, samt
avstyckning av tomter från, fastigheten Ulseröd xxxx
Ärendenummer:

B-2019-742

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tvåenbostadshus på, samt
avstyckning av tomter från, fastigheten Ulseröd xxxx. Platsen är belägen utanför
detaljplanelagt område, och de två nya fastigheterna bedöms komma att ingå i en grupp med
glesare sammanhållen bebyggelse.
De tänkta tomterna ska vara cirka 1.500 – 1.700 m2, ligga i anslutning till befintlig
bebyggelse, och nås via en befintlig skogsväg från söder. Placeringen är topografiskt strax
ovanför den befintliga bebyggelsen, men inte i ett sådant läge att den bryter horisontlinjen.
Platsen omfattas inte av strandskydd, och heller inte av bestämmelser gällande Gullmarns
naturvårdsområde. Inga värdefulla naturtyper eller odlingslandskap påverkas eller tas i
anspråk. Inga kända fornlämningar finns i närheten av den aktuella fastigheten. Området
omfattas av riksintresse enligt 4 kap. 4 § miljöbalken, högexploaterad kust, vilket innebär att
nya bostadsbyggnader ska ha helårsboendestandard.
Den aktuella platsen ligger på gränsen mellan områden som i Lysekils kommuns
översiktsplan ÖP06 är betecknade med R1 och R2
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har i yttrande tillstyrkt positivt förhandsbesked.
Berörda grannar Finnsbo xxxx, samt Ulseröd xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, och
xxxx har getts tillfälle att yttra sig över ansökan.
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 bostadsbebyggelse, att
byggnationen inte kan anses har någon påverkan på riksintressen, 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.
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8

Planärenden

8.1
Beslut om planbesked för ändring av detaljplan för Bansviks villor Gamlestan
1:3 m.fl., Lysekils kommun
En ansökan om planbesked för ändring av detaljplan för Bansviks villor Gamlestan 1:3 m.fl.,
har inkommit från Lysekil Strand AB.
Sökande vill få prövat möjligheten att ändra texten i planbeskrivningen om tillåten
nybyggnation till att även omfatta flerbostadshus, samt ändra i plankartan så att de i
byggloven (B-2018-190, B-2018-199, B-2018-200, B-2018-201) beskrivna planavvikelserna
avseende placering på tomt samt takkulör ej längre kommer att utgöra avvikelser.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om planbesked för ändring av
detaljplan för Bansviks villor Gamlestan 1:3 m.fl.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen ges prioritet 3 i arbetsprogrammet för
detaljplaner och att arbetet med detaljplanen startar tidigast i planperioden juni till
september 2020. Planarbetet beräknas därefter pågå i cirka ett år.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ett plankostnadsavtal mellan den sökande och
kommunen ska upprättas samt att den sökande bekostar planarbetet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa avgiften för planbeskedet enligt gällande
taxa till 9300 kronor.
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8.2
Beslut om att avbryta planarbete för Fiskebäckskils centrum, Skaftö-Fiskebäck
1:340 m.fl., Skaftö, Lysekils kommun
Kommunstyrelsen beviljade planbesked för Fiskebäckskils centrum den 17 juni 2009. Syftet
med detaljplanen var att möjliggöra centrumbebyggelse med handel, service och bostäder.
Planarbetet påbörjades men någon samrådshandling färdigställdes aldrig. Förvaltningen
föreslår att planarbetet avslutas med anledning av att arbetet varit vilande under en längre
tid, i dagsläget finns ingen aktiv initiativtagare.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avbryta planarbetet för Fiskebäckskils centrum,
Skaftö-Fiskebäck 1:340 m.fl.
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8.3
Beslut om att avbryta planarbete för Kronberget 1:97, f d vattentornet i Lysekil
Kommunstyrelsen beviljade planbesked 2011-02-09 för Kronberget 1:97, f d vattentornet i
Lysekil. Syftet med detaljplanen var att pröva förutsättningarna för uppförande av ett
flerbostadshus på fastigheten. Planarbetet påbörjades men någon färdig samrådshandling
har aldrig färdigställt. Förvaltningen föreslår att planarbetet avslutas med anledning av att
arbetet varit inaktivt sedan 2013.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avbryta planarbetet för Kronberget 1:97.
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9
Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Handläggare för plan och bygg
− Sammanställning av oktober och november månads bygglovsärenden och redovisning
av bygglovenhetens delegerade beslut.
− Sammanställning av oktober månads bostadsanpassningsbidrag.

Handläggare för färdtjänst
−

Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst oktober och november månad.

Förvaltningschef
− Beslut om granskning detaljplan för Evensås 1:79 m.fl., Östersidan, Lysekils kommun
− Beslut om samråd och miljöbedömning av detaljplan för Fossa 1:33, Rågårdsvik,
Lysekils kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i
protokollet 2019-12-12, § XX.
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10
Lysekils kommuns byggnadspris år 2019
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11
Försäljning av industrimark, del av Södra Hamnen 1:115
Företaget N-Research har inkommit med en förfrågan om att få köpa del av Södra Hamnen
1:115. Syftet med köpet är att skapa möjlighet till vidare utveckling av den marinbiologiska
verksamheten.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till köpekontrakt mellan Lysekils
kommun och N-Research avseende del av fastigheten Södra Hamnen 1:115.
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12
Ansökan om upplåtelse för solcellspark, Stångenäsvallen del av Tuntorp 1:54
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2019-08-26 att delar av den så
kallade gamla Stångenäsvallen i Brastad ska upplåtas till LEVA i Lysekil AB för ändamålet
solcellspark. Förvaltningen har upprättat förslag till arrendeavtal för att reglera villkoren för
upplåtelsen.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till arrendeavtal.
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13
Uppföljningsrapport 4, 2019, samhällsbyggnadsnämnden
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse
och kommunfullmäktige per sista oktober (uppföljningsrapport 4). Denna rapportering
innehåller endast ekonomisk uppföljning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en uppföljningsrapport 4 för 2019 enligt
bilaga. Sammantaget redovisar samhällsbyggnadsnämnden en negativ avvikelse per oktober
med 3 100 tkr.
I denna avvikelse ingår 1 400 tkr för driftkostnader i samband med investeringsprojekt som
ej var budgeterade, dessa belastar avdelningen för mark och gata.
Samhällsbyggnadsnämnden kommer i sin planering kommande budgetår ta med liknande
kostnader i sin budgetplanering så att liknande underskott inte uppstår i framtiden.
Bostadsanpassning -100 tkr mer utbetalda bidrag.
Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett årsresultat på minus 3 750 tkr.
Handlingsplanen som arbetats fram ligger till grund för budgetarbetet 2020.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljningsrapport 4 för 2019.
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14
Månadsuppföljning november, 2019, samhällsbyggnadsnämnden
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla
information om ekonomiskt utfall varje månad förutom januari och juli. Information lämnas
här för samhällsbyggnadsnämnden om utfall efter november månad.
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en negativ avvikelse med 2900 tkr efter 30 november.
I november blev det beslutat om en kompensation om 100 tkr för en speciell lönesatsning på
kockarna. Förvaltningen har något lägre kostnader för bilarna 230 tkr.
Kostnaden för detaljplanen på exploateringsprojektet Tronebacken faller ut som en kostnad
på året med 428 tkr. Denna kostnad kommer så småningom finansieras via tomtförsäljningar
och ska inte belasta förvaltningens övriga driftbudget. Skärpt lag kring redovisning kommer
göra att nya rutiner kring hur exploateringar budgeteras i framtiden behöver tas fram av
ekonomiavdelningen.
I prognosen ingår sedan tidigare 1400 tkr för driftkostnader i samband med
investeringsprojekt som ej var budgeterade, dessa belastar avdelningen för mark och gata.
Samhällsbyggnadsnämnden kommer i sin planering kommande budgetår ta med liknande
kostnader i sin budgetplanering så att liknande underskott inte uppstår i framtiden.
Mycket kostnader för sjukfrånvaro i september -100 tkr vilket är normalt p.g.a. skolstart.
Bostadsanpassning -100 tkr mer utbetalda bidrag.
Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett årsresultat på minus 3800 tkr.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner månadsrapport för november 2019 för
samhällbyggnadsförvaltningen.
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15
Drift och investeringar
Christian Wrangmo informerar nämnden om drift och investeringar.
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16
Slutredovisning av Gullmarskajen samt presentation av pågående kaj- och
bryggprojekt
Christian Wrangmo och Lars Henningsson klargör för nämnden en slutredovisning av
Gullmarskajen samt en presentation av pågående kaj- och bryggprojekt.
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17
Revidering av behörighet att underteckna handlingar inom
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde
För att underlätta ärendehanteringen har förvaltningen tagit fram en förteckning, som
nu behöver revideras, över behöriga som har rätt att underteckna handlingar vilken
beslutades i samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-27.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa behörighet att underteckna handlingar
inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde enligt bilagan.
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18
Kontrollområden intern kontroll 2020
De två kontrollområden som föreslås för 2020 är:
−
−

Granskning av rutinen för synpunkter, klagomål och felanmälan.
Granskning av handläggningstiden på färdtjänst, att den uppgår till högst 4 veckor.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att granska rutinen för synpunkter, klagomål och
felanmälan samt processen för färdtjänst.
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19
Information om risk- och sårbarhetsanalys samhällsbyggnadsförvaltningen
Information till nämnden om risk- och såbarhetsanlys samhällsbyggnadsförvaltningen.
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20
Förvaltningschef, ordförande och avdelningschef plan och bygg informerar
Förvaltningschef
−

Ordförande
−

Avdelningschef plan och bygg
−
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21
Redovisning av anmälningsärenden
−

Krisledningsplan samhällsbyggnadsförvaltningen (SBN A-2019-1)

−

LKS 2019-10-09, § 149 – Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i
Lysekils kommun för perioden 2020–2023 (SBN A-2019-137)

−

LKF 2019-10-23, § 103 - Uppföljning 3 för Lysekils kommun 2019 (SBN A-2019-18)

−

LKF 2019-10-23, § 104 - Revidering av riktlinjer för Lysekils kommuns styrmodell
(SBN A-2019-141)

−

LKS 2019-11-06, § 170 - Revidering av arbetsordning för kommunala pensionärsrådet
och kommunala rådet för funktionshinderfrågor (SBN A-2019-142)

−

LKF 2019-11-20, § 212 – Lysekils kommuns strategiska oljeskyddsplan
(SBN A-2019-146)

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i
protokollet 2019-12-12, § XX.

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-12-04

Dnr
SBN MG-2019-281

Samhällsbyggnadsförvaltningen / Avdelningen för Pan och bygg
Jeanette Almroth, 0523-61 31 42
jeanette.almroth@lysekil.se

Försäljning av industrimark, del av Södra Hamnen 1:115
Sammanfattning
Företaget N-Research har inkommit med en förfrågan om att få köpa del av Södra
Hamnen 1:115. Syftet med köpet är att skapa möjlighet till vidare utveckling av den
marinbiologiska verksamhet som företaget bedriver.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till köpekontrakt mellan
Lysekils kommun och N-Research avseende del av fastigheten Södra Hamnen 1:115.
Ärendet
Företaget N-Research har inkommit med en förfrågan om att köpa del av
Södra Hamnen 1:115. Aktuellt markområde är planlagt för industriändamål och viss
del av markområdet arrenderas av N-Research sedan 2009.
För sin verksamhet behöver de tillgång till havsvatten, brygga eller strand,
samt lokaler för kontor och tester. Syftet med köpet är att skapa möjlighet till vidare
utveckling av den marinbiologiska verksamheten, vilket innefattar konsulttjänster,
uppdragsforskning och utveckling av egen miljöteknik.
Förslag till köpekontrakt (bilaga 1) har upprättats och innebär sammanfattningsvis:
•
•
•
•
•
•

Ett markområde om ca 1580 kvm av Södra Hamnen 1:115 avstyckas för att
utgöra en egen fastighet.
Försäljningspriset är 550 kr/kvm.
Ett servitut för in- och utfart ska bildas.
Kommunen ansöker om erforderlig lantmäteriförrättning.
Tillträde till fastigheten är 30 dagar efter det att fastighetsbildningsbeslutet
vunnit laga kraft.
Köpet villkoras med att samhällsbyggnadsnämnden godkänner köpet genom
beslut som vinner laga kraft samt att marköverlåtelsen fullföljs genom
erforderlig fastighetsbildning som vinner laga kraft.

Förvaltningens utredning
År 2013 tog kommunstyrelsen beslut om att sälja aktuellt markområde till
N-Research men till följd av beslut hos Köparen genomfördes inte köpet.
Kommunstyrelsens beslut ligger till grund för upprättat förslag till köpekontrakt
med en korrigering av tomtpriset. Den verksamhet som N-Research bedriver
stämmer väl med kommunens vision och genom en försäljning kan de bidra till att
den ytterligare förstärks.
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Vision Lysekil 2030.
”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun åter runt som kännetecknas av
kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom
maritima näringar.”

Pre Garenius
Samhällsbyggnadschef

Jeanette Almroth
Mark- och exploateringsingenjör

Bilaga
Köpekontrakt med tillhörande kartbilaga
Beslutet skickas till
Avdelningen för plan och bygg
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Tjänsteskrivelse
Datum
2019-12-04

Dnr
SBN MG-2019-195

Samhällsbyggnadsförvaltningen / Avdelningen för Plan och bygg
Jeanette Almroth, 0523-61 31 42
jeanette.almroth@lysekil.se

Ansökan om upplåtelse för solcellspark, Stångenäsvallen del
av Tuntorp 1:54
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2019-08-26 att delar av
den så kallade gamla Stångenäsvallen i Brastad ska upplåtas till LEVA i Lysekil AB
för ändamålet solcellspark. Förvaltningen har upprättat förslag till arrendeavtal för
att reglera villkoren för upplåtelsen.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till arrendeavtal.
Ärendet
LEVA i Lysekil AB har inkommit med en förfrågan om att få arrendera ett större
markområde i Brastad. Syftet är att anlägga en solcellspark för att öka produktionen
av förnyelsebar el. LEVA planerar att erbjuda andelsägande i parken och därigenom
skapa ett publikt intresse. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt
sammanträde 2019-08-26 att delar av den så kallade gamla Stångenäsvallen i
Brastad ska upplåtas för ändamålet.
Förvaltningen har inget beslut avseende avgäld för nämnda ändamål, utgångspunkt
i förvaltningens förslag är att avgälden i detta fall inte ska utgöra avkastning på
markens värde utan betraktas som en symbolisk summa.
Väsentliga delar i arrendeavtalet:
• Arrendeområdet är ca 11 000 kvm
• Den årliga avgälden är 20 000 kr
• Upplåtelsetiden är 10 år med 5 års förlängning
Förvaltningens utredning
Det förekommer upplåtelser för solcellsparker i kommuner i vår närhet. Trots det
har vi inte kunnat få fram tillräckligt med jämförelsematerial för att beräkna en
avgäld som speglar markvärdet för det angivna ändamålet. Bakgrunden är att flera
av upplåtelserna inte avser kommunal mark samt att flera kommuner tycks se andra
värden i denna typ av upplåtelse.
Med utgångspunkt i att upplåtelsen avser produktion av förnyelsebar el i
kombination med arrendeområdets lokalisering ser förvaltningen ett värde i den
möjlighet LEVA har att på plats marknadsföra sin produkt. Något som gynnar både
LEVA och Lysekils kommun.
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Med tanke på att upplåtelsen avser en kommersiell verksamhet får avgälden dock
inte bli så låg att den uppfattas som ett gynnande i jämförelse med andra upplåtelser
av liknande art.

Per Garenius
Samhällsbyggnadschef

Jeanette Almroth
Mark- och exploateringsingenjör

Bilaga
Arrendeavtal
Beslutet skickas till
Avdelningen för Plan och bygg
LEVA i Lysekil AB, susanne.malm@levailysekil.se
info@levailysekil.se
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Tjänsteskrivelse
Datum
2019-11-14

Dnr
SBN A-2019-34

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

Uppföljningsrapport 4 för samhällsbyggnadsförvaltningen
2019
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljningsrapport 4 för 2019.
Ärendet
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista oktober (Uppföljningsrapport 4).
Denna rapportering innehåller endast ekonomisk uppföljning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en uppföljningsrapport 4 för 2019
enligt bilaga.
Förvaltningens synpunkter
Sammantaget redovisar samhällsbyggnadsnämnden en negativ avvikelse per
oktober med 3 100 tkr.
I denna avvikelse ingår 1 400 tkr för driftkostnader i samband med
investeringsprojekt som ej var budgeterade, dessa belastar avdelningen för mark
och gata. Samhällsbyggnadsnämnden kommer i sin planering kommande budgetår
ta med liknande kostnader i sin budgetplanering så att liknande underskott inte
uppstår i framtiden. Bostadsanpassning -100 tkr mer utbetalda bidrag.
Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett årsresultat på minus 3 750 tkr.
Handlingsplanen som arbetats fram ligger till grund för budgetarbetet 2020.

Per Garenius
Förvaltningschef

Linda Wising
Verksamhetsutvecklare

Bilaga
Uppföljningsrapport 4 för samhällsbyggnadsförvaltningen
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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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 4 omfattar uppföljning av ekonomi
avseende utfall för perioden samt prognos för helåret.

2 Ekonomi
2.1 Resultat och prognos
Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Utfall ack föreg
år

Prognos utfall
helår

Intäkter

237,8

198,2

197,8

189,2

235,6

Personalkostnader

-85,9

-71,8

-71,9

-66,5

-86,1

Belopp i mnkr

Övriga kostnader

-160,9

-134

-136,9

-132,4

-162,4

Kapitalkostnader

-36,2

-30,2

-29,9

-27,8

-36,1

Nettokostnader

-45,2

-37,8

-40,9

-37,5

-49,0

Budget nettokostnader

-45,2

-37,8

-37,8

-35,1

-45,2

0,0

0,0

-3,1

-2,4

-3,8

Budgetavvikelse

2.2 Resultat och prognos verksamhet
Verksamhet/enhet tkr
Samhällsb.chef inkl nämnd
Administrativa avd
Avd för plan & bygg
Avd för mark och gata
Enheten för småbåt
Avd för fastighet o investproj

Prognos utfall

Avvikelse buprognos

-2 190

-2 565

240

-9 253

-11 008

400

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

-2 805

-2 295

-11 408

-9 528

-5 682

-4 748

-5 993

-6 812

-1 130

-23 008

-19 192

-20 937

-24 358

-1 350

-27

-24

261

-127

-100

-67

-59

-65

-477

-410

-2 214

-1 859

-1 005

-2 714

-500

Enheten för städ

0

-60

-765

-650

-650

Enheten för kost

0

-51

-241

-250

-250

Avd för IT SML

0

-35

-667

0

0

-45 211

-37 851

-40 855

-48 961

-3 750

Enheten för fastighetsdrift

Summa

2.3 Ekonomisk analys
Sammantaget redovisar samhällsbyggnadsförvaltningen en negativ avvikelse
per sista oktober med 3 100 tkr.
De ökade kostnaderna beror främst på extra kostnader av sommarens evenemang, ökade
bostadsanpassningsbidrag som fortsatt öka, intäktssidan avviker negativt pga. att
Fjällagården är outhyrd samt Fiskhamnskajen. Prognosen är minus 700 tkr. för Lysegården
och minus 300 tkr, högre personalkostnader på service avdelningen som varit svårt att
förutse. Även tidigare ombokningar från pågående investeringsprojekt till drift ingår i denna
avvikelse.
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Tjänsteskrivelse
Datum
2019-12-04

Dnr
SBN A-2019-34

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

Månadsrapport november 2019 samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner månadsrapport för november 2019 för
samhällsbyggnadsnämnden.
Ärendet
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla
information om ekonomiskt utfall varje månad förutom januari och juli.
Information lämnas här för samhällsbyggnadsnämnden om utfall efter november
månad.
Förvaltningens synpunkter
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en negativ avvikelse med 2900 tkr efter
30 november. I november blev det beslutat om en kompensation om 100 tkr för en
speciell lönesatsning på kockarna. Förvaltningen har något lägre kostnader för
bilarna 230 tkr.
Kostnaden för detaljplanen på exploateringsprojektet Tronebacken faller ut som en
kostnad på året med 428 tkr. Denna kostnad kommer så småningom finansieras via
tomtförsäljningar och ska inte belasta förvaltningens övriga driftbudget. Skärpt lag
kring redovisning kommer göra att nya rutiner kring hur exploateringar budgeteras
i framtiden behöver tas fram av ekonomiavdelningen.
I prognosen ingår sedan tidigare 1400 tkr för driftkostnader i samband med
investeringsprojekt som ej var budgeterade, dessa belastar avdelningen för mark
och gata. Samhällsbyggnadsnämnden kommer i sin planering kommande budgetår
ta med liknande kostnader i sin budgetplanering så att liknande underskott inte
uppstår i framtiden.
Mycket kostnader för sjukfrånvaro i september -100 tkr vilket är normalt p.g.a.
skolstart.
Bostadsanpassning -100 tkr mer utbetalda bidrag.
Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett årsresultat på minus 3800 tkr.
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Per Garenius
Förvaltningschef

Linda Wising
Verksamhetsutvecklare

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

1.1 Resultat och prognos
Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Utfall ack föreg
år

Prognos utfall
helår

Intäkter

237,8

218,0

216,9

207,5

235,6

Personalkostnader

-86,1

-79,0

-78,8

-73,2

-86,1

Övriga kostnader

-160,9

-147,4

-149,4

-147,3

-162,4

Kapitalkostnader

-36,2

-33,3

-32,7

-30,5

-36,1

Nettokostnader

-45,4

-41,7

-44,0

-43,5

-49,0

Budget nettokostnader

-45,2

-41,7

-41,7

-38,6

-45,2

-0,2

0,0

-2,3

-4,9

-3,8

Belopp i mnkr

Budgetavvikelse

1.2 Resultat och prognos verksamhet
Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Prognos utfall

Avvikelse buprognos

-2 834

-2 563

-2 398

-2 570

264

Administrativa avd

-11 408

-10 468

-10 007

-10 708

700

Avd för plan & bygg

-5 682

-5 215

-6 423

-6 482

-800

-23 008

-21 100

-21 643

-24 408

-1 400

-27

-26

-219

-127

-100

Verksamhet/enhet tkr
Samhällsb.chef inkl nämnd

Avd för mark och gata
Enheten för småbåt
Avd för fastighet o investproj

-67

-63

6

-567

-500

-2 214

-2 037

-1 264

-2 714

-500

Enheten för städ

0

-30

-724

-700

-700

Enheten för kost

-286

Enheten för fastighetsdrift

-116

-142

-481

-402

Avd för IT SML

0

-18

-891

0

0

Exploateringsprojekt Tronebacken

0

0

0

-428

-428

-45 356

-41 662

-44 044

-49 106

-3 750

Summa

1.3 Ekonomisk analys
Sammantaget redovisar samhällsbyggnadsnämnden en negativ avvikelse till och
med november med 2900 tkr.
I november blev det beslutat om en kompensation om 100 tkr för en speciell lönesatsning på
kockarna. Förvaltningen har något lägre kostnader för bilarna 230 tkr.
Kostnaden för detaljplanen på exploateringsprojektet Tronebacken faller ut som en kostnad
på året med 428 tkr. Denna kostnad kommer så småningom finansieras via tomtförsäljningar
och ska inte belasta förvaltningens övriga driftbudget. Skärpt lag kring redovisning kommer
göra att nya rutiner kring hur exploateringar budgeteras i framtiden behöver tas fram av
ekonomiavdelningen.
I prognosen ingår sedan tidigare 1400 tkr för driftkostnader i samband med
investeringsprojekt som ej var budgeterade, dessa belastar avdelningen för mark och gata.
Samhällsbyggnadsnämnden kommer i sin planering kommande budgetår ta med liknande
kostnader i sin budgetplanering så att liknande underskott inte uppstår i framtiden.
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Mycket kostnader för sjukfrånvaro i september -100 tkr vilket är normalt pga skolstart.
Bostadsanpassning -100 tkr mer utbetalda bidrag.
Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett årsresultat på minus 3800 tkr.
Förvaltningen arbetar vidare med sparåtgärder som införs 2019 och som även kommer att
vara med in i arbetet 2020.

2 Investeringsuppföljning
Investering i tkr

Budget

Utfall ack

Prognos

Summa

Kommentar
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Tjänsteskrivelse
Datum
2019-11-16

Dnr
SBN A-2019-58

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

Revidering av behörighet att underteckna handlingar inom
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde
Sammanfattning
För att underlätta ärendehanteringen har förvaltningen tagit fram en
förteckning, som nu behöver revideras, över behöriga som har rätt att
underteckna handlingar vilken beslutades i samhällsbyggnadsnämnden
2019-05-27.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa behörighet att underteckna
handlingar inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde enligt
bilagan.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen kommer att behöva se över delegationsordning grundligt inför
2020 och reglemente. I samband med det arbetet kommer förvaltningen
även att se över behörigheterna att underteckna handlingar, om detta kan
skrivas in i delegationsordningen.

Per Garenius
Förvaltningschef

Linda Wising
Verksamhetsutvecklare

Bilaga
Behörighet att underteckna handlingar inom samhällsbyggnadsförvaltningens
verksamhetsområde
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomiavdelningen inklusive bilaga
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Dnr A-2019-58
Reviderad 2019-11-07

Bilaga – Behörighet att underteckna handlingar inom
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde
•

Köpehandlingar, avtal/kontrakt, fullmakter och andra kvalificerade
handlingar som föregåtts av beslut i samhällsbyggnadsnämnden.
Tecknas av förtroendevald med kontrasignation av tjänsteman

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande
Förvaltningschef
Avdelningschef plan och bygg
•

Avtal/kontrakt, fullmakter och andra handlingar som kan anses utgöra
del av den löpande verksamheten

Förvaltningschef
Avdelningschef plan och bygg
Avdelningschef fastighet
Avdelningschef service
Avdelningschef IT
•

Per Garenius
Anna Wigell
Christian Wrangmo
Jenny Clasborn
Anders Siljeholm

Indrivning av fordringar, tecknas av chef i förening med assistent

Förvaltningschef
Avdelningschef plan och bygg
Avdelningschef fastighet
Avdelningschef service
Avdelningschef IT
Ekonomiadministratör
•

Lars Björneld
Ulf Hanstål
Per Garenius
Anna Wigell

Per Garenius
Anna Wigell
Christian Wrangmo
Jenny Clasborn
Anders Siljeholm
Lena Bergqvist

Leasingavtal för fordon, tecknas av chef i förening med ekonom

Förvaltningschef
Verksamhetsutvecklare
Avdelningschef service
Ekonom
Ekonom

Per Garenius
Linda Wising 2019-09-01- 2019-12-31
Jenny Clasborn från 2020-01-01
Daniel Jacobs
Maria Fredriksson
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Tjänsteskrivelse
Datum
2019-11-14

Dnr
A-2019-135

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

Kontrollområden intern kontroll 2020
Sammanfattning
De två kontrollområden som föreslås för 2020 är: Granskning av rutinen för
synpunkter, klagomål och felanmälan samt Granskning av handläggningstiden på
färdtjänst, att den uppgår till högst 4 veckor.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att granska rutinen för synpunkter,
klagomål och felanmälan samt processen för färdtjänst.
Ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter har utifrån reglemente för intern
kontroll och tillämpningsanvisningar upprättat förslag till intern kontrollplan för
verksamhetsåret 2020. Granskningsområden identifieras med utgångspunkt från
risk och väsentlighetsbedömning. Resultatet av granskning och analys, rapporteras
i den form och omfattning som fastställs i kontrollplanen. Rapporter från
respektive nämnd ska lämnas årligen till kommunstyrelsen och kommunens
revisorer. Grunden för planering, prioritering och genomförande av den interna
kontrollplanen är risk- och väsentlighetsanalyser. Kontrollprocesserna ska
prioritera områden där högre risk föreligger. Kommunstyrelsen har beslutat om ett
delvis nytt förfarande vid framtagandet av nämndernas interna kontrollområden
vilket innebär att den interna kontrollen delas upp i tre beslutssteg. Detta ärende är
det andra i de tre stegen vilket innebär att besluta om en intern kontrollplan för
2020.
Två kontrollområden, med väsentlig betydelse för samhällsbyggnadsförvaltningen,
har identifierats för 2020: Granskning av rutinen för synpunkter, klagomål och
felanmälan samt Granskning av handläggningstiden på färdtjänst, att den uppgår
till högst 4 veckor.
Förvaltningens utredning
Granskning av rutinen för synpunkter, klagomål och felanmälan
Samhällsbyggnadsförvaltningen vill säkerställa processen kring besvarande av
synpunkter, klagomål och felanmälan på gata, park och småbåtsenheten. Ärenden
kan inkomma via registraturen, via enhetens egna mejl, till handläggare via mejl
eller telefon. Om ärendet kommer via registraturen lämnas det vidare till enheten
som registrerar ärendet i verksamhetssystemet EDP Vision. Enhetens administratör
skickar vidare ärendet till berörd tjänsteman eller handhar ärendet själv.
Förvaltningen ser allvaret i processen då det finns brister i rutinen kring
besvarandet och vill säkerställa processen. Kontrollområdet är därför högst relevant
att granska.
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Handläggningstiden på färdtjänst, att den uppgår till högst 4 veckor

Granskning av handläggning av färdtjänst, att den uppgår till högst 4 veckor enligt
fastställd rutin. Efter inkommen ansökan och läkarutlåtande görs utredning om
beslut om färdtjänst. Därefter ska sökande få ett beslut inom 4 veckor.

Per Garenius
Förvaltningschef

Linda Wising
Verksamhetsutvecklare/
Granskningsansvarig

Bilaga
Intern kontrollplan utdrag från Stratsys
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, verksamhetsutvecklare
Kommunstyrelsen, kvalitetschef
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1 Inledning
Nämnder och bolagsstyrelser har ansvar för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Varje enskild nämnd ska årligen godkänna en intern kontrollplan.
Resultatet av utförd granskning ska rapporteras till nämnden och åtgärder ska beslutas.
Nämnden ska rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till
kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

2 Plan för intern kontroll
Granskning av besvarande av synpunkter, klagomål och felanmälan på gata, park
och småbåtsenheten
Samma granskning gjordes under 2019 och resultatet påvisade följande brister:
•
•
•
•

Förvaltningen lever inte upp till förvaltningslagen att service ska ges utan
onödigt dröjsmål. (Förvaltningen är bra på att återkoppla vid inkommande
ärende när det mottagits men det tar lång tid tills ärendet når ett avslut)
Brist på dokumentation när åtgärden är slutförd och om anmälaren fått svar
Det saknas en "lokal rutin" i verksamheten för inkommande synpunkter,
missnöje och klagomål
Idag är det en otydlighet när det finns "flera vägar in" för att lämna sin
synpunkt/klagomål. Det är lätt att ärendet hamnar fel, hamnar mellan stolarna
eller inte rapporteras vidare till LEVA Lysekil AB.

Då det finns en beslutad åtgärdsplan för 2020 vill förvaltningen säkerställa processen
kring besvarande av synpunkter, klagomål och felanmälan med en ny internkontroll
2020.
Granskningsområde
Ärenden kan inkomma via registraturen, via avdelningarnas egna mejl, till handläggare
via mejl eller telefon. Om ärendet kommer via registraturen lämnas det vidare till
enheten som registrerar ärendet i verksamhetssystemet EDP Vision. Enhetens
administratörer skickar vidare ärendet till berörd tjänsteman eller handhar ärendet själv.
Förvaltningen ser allvaret i om det finns brister i rutinen kring besvarandet och vill
säkerställa processen. Kontrollområdet är därför högst relevant att granska.
Granskning av handläggningstid av färdtjänst
Granskning av handläggning av färdtjänst, att den uppgår till högst 4 veckor enligt
fastställd rutin.
Efter inkommen ansökan och läkarutlåtande görs utredning om beslut om färdtjänst.
Därefter ska sökande få ett beslut inom 4 veckor.

3 Risker som ska hanteras
En riskanalys identifierar potentiella risker i verksamheten samt bedömer hur sannolika
riskerna är och vilka konsekvenser riskerna skulle kunna få.
Nedanstående risker är prioriterade i årets interna kontrollplan.
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Sannolikhet

1

2
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Konsekvens

1

Hög
Medel
Låg

Hög

4
3
2
1

Process / rutin
Besvarande av
synpunkter,
klagomål och
felanmälan på
gata, park och
småbåtsenhete
n.

1

Medel Totalt: 2

Sannolikhet

Konsekvens

Sannolik (mycket troligt att fel
uppstår)
Möjlig (finns en möjlig risk)

Allvarlig (Är så allvarlig att fel
inte får inträffa)
Kännbar (Uppfattas som
besvärande)
Lindrig (Uppfattas som liten)

Mindre sannolik (risken är
mycket liten)
Osannolik (risken är obefintlig)

Risk
1

Att
2
handläggningst
iden på
färdtjänst
uppgår till
högst 4 veckor.

Rapporterade synpunkter,
klagomål, fel och eventuella
skador som rapporteras till
kommunen kan leda till att
människor blir
olycksdrabbade.
Sjuka som inte kan åka
allmänna kommunikationer
eller eget fordon är i behov
ett beslut om färdtjänst.
Detta för att kunna i största
möjliga mån fortsätta leva
ett självständigt liv.
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4 Process eller rutin som ska granskas
Processgranskning av besvarande av synpunkter, klagomål och felanmälan på
gata, park och småbåtsenheten
Granskning av rutin av handläggningstid av färdtjänst
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Krisledningsplan
–
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fastställt av:

Förvaltningschef samhällsbyggnad

Datum:

2019-10-16

För revidering ansvarar:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

För ev. uppföljning och
tidplan för denna ansvarar:

Säkerhetsstrateg

Dokumentet gäller för:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Dokumentet gäller till och med:

Tills vidare

Dokumentansvarig:

Förvaltningschef samhällsbyggnad
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Krishantering i Lysekils kommun
Grundläggande principer i krishantering

Ansvaret flyttar inte vid en kris. Den som har ansvaret för en verksamhet under normala
förhållanden har det också vid en kris. Enligt grundprinciperna för svensk krishantering ska
en kris så långt som möjligt hanteras av den som drabbats.
Ansvarsprincipen

Principen innebär att den som ansvarar för en verksamhet under
normala förhållanden, ska ha motsvarande ansvar under en
krissituation. I ansvaret ligger även att samverka och samordna
arbetet med andra aktörer för att samhällets samlade resurser ska
kunna tillvaratas på bästa sätt och användas effektivt.

Likhetsprincipen

Principen innebär att organisationen och arbetssättet under en kris
bör så långt som det är möjligt bygga på det som gäller under normala
förhållanden.

Närhetsprincipen

Principen innebär att en kris ska hanteras där den inträffar, av de
närmast berörda och ansvariga.

Ansvar vid en kris
I enlighet med krishanteringsprinciperna ska en kris inom Lysekils kommun, så långt som
det är möjligt, hanteras av den förvaltning eller bolag som drabbats.
Enligt Lysekils kommuns krisledningsplan ska varje förvaltning och bolag upprätta en egen
krisledningsplan för att kunna tillgodose effektiv krishantering. Förvaltningens
krisledningsplan ska revideras varje mandatperiod, fastställas av respektive nämnd och vara
förenlig med den centrala krisledningsplanen.

Syfte

Syftet med samhällsbyggnadsförvaltningens krisledningsplan är att:
•

före krisen inträffar klargöra förvaltningens krishanteringsorganisation och förtydliga
dess uppgifter och ansvarsförhållanden vid en kris eller extraordinär händelse,

•

under krisen ha en god förmåga att flexibelt och proaktivt hantera händelsen, samt

•

efter krisen tillvarata erfarenheterna från händelsen och dra lärdom av dessa.

Målsättning

Samhällsbyggnadsförvaltningens målsättning med krisledningsplanen är att:
•

skapa en förmåga att under en extraordinär händelse, eller annan akut och plötsligt
inträffad händelse, kunna utöva ledning och samordning,

•

säkerställa bevarat förtroende för och driften av den egna verksamheten,

•

vid behov initiera och aktivt samordna och koordinera krishanteringen med
kommunens krisledningsstab eller andra aktörer,

•

bidra till att ge personal och medborgare bästa möjliga förutsättningar att fatta egna
kloka beslut genom att förse dem med snabb, öppen och korrekt information.
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Organisation av förvaltningens krisledning

Samhällsbyggnadsförvaltningens krisledningsgrupp är en del av Lysekils kommuns
krisledningsorganisation. Vid en inträffad extraordinär händelse, eller motsvarande, inom
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter ska kommundirektör eller dennes ersättare
informeras. I samråd med förvaltningschef fattar kommundirektör beslut om
krisberedskapsnivå för kommunens krisledningsstab. Vid beslut om aktivering av
förvaltningens krisledningsgrupp ska även säkerhetssamordnaren informeras.

Samhällsbyggnadsförvaltningens krisledningsgrupp

Samhällsbyggnadsförvaltningens krisledningsgrupp består av
samhällsbyggnadsförvaltningens ordinarie ledningsgrupp (förvaltningschef,
verksamhetsutvecklare, avdelningschefer för plan- och bygg, service och fastighet). Dessa
bemannar krisledningsgruppens funktioner efter beslut från förvaltningschef eller dennes
ersättare.
Vid krissituationer som varar över längre tid ska ersättare till ordinarie befattningshavare
kallas för avlösning.

Organisation Krisledningsgrupp

Chef
Ledningsstöd

Planering

Samordning

Information

Önskvärd
resurs

Funktioner i krisledningsgruppen
Chef
Chefsfunktionen utgörs av förvaltningschef eller dennes ersättare.
Chefens uppgifter är att;
•
•
•

Inhämta lägesbild
- Följ bilaga 2
Leda och fördela arbetet i krisledningsgruppen. Upprätta arbetsplan med stöd av
mall.
Leda gruppens diskussioner och beslut om vad som behöver göras utifrån den
inträffade händelsen och tillgänglig lägesbild. Mall för mötesagenda kan användas.
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Bedöma behov av önskvärd resurs.
Säkerställa att alla ekonomiska utgifter som uppkommer på grund av den inträffade
händelsen redovisas i särskild ordning under krishanteringsarbetet.
Kontinuerlig avstämning med hela krisledningsgruppen. Varje avstämning ska
avslutas med plats och tidpunkt för nästa avstämning.
Informera kommundirektör, eller annan utpekad funktion, om aktuell lägesbild vid
uppstart och efter varje möte i förvaltningens krisledningsgrupp. (Uppgiften utgår
om kommunens krisledningsstab är aktiverad. Se nedan punkt.)
Utse representant från egen krisledningsgrupp till Lysekils kommuns
krisledningsstab när staben är aktiverad. (Uppgiften utgår om kommunens
krisledningsstab INTE är aktiverad. Se punkten ovan.)

Ledningsstöd
Utgörs av verksamhetsutvecklare vid samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ledningsstödets uppgifter är att;
•
•
•

Hantera dokumentationen för krisledningsgruppen.
Ansvara för att anteckningsmaterial och annat kontorsmaterial finns tillgängligt
Dokumentera inkommande information, vilka beslut som tas och vem som gör vad.
Det ska i efterhand vara möjligt att utläsa vart informationen kom ifrån, vad den
gällde och till vem informationen delgavs.

Planering
Planeringsfunktionen bemannas av någon av avdelningscheferna på
samhällsbyggnadsförvaltningens ordinarie ledningsgrupp, det vill säga antingen
avdelningschef för plan- och bygg, avdelningschef för service eller avdelningschef för
fastighet.
Planeringsfunktionens uppgifter är att;
•
•
•
•

Planera för handlingsalternativ
Planera för omfördelning av resurser.
Planera för logistiska lösningar.
Planera för förplägnadsbehov hos förvaltningens krisledningsgrupp.

Samordning
Samordningsfunktionen bemannas av någon av avdelningscheferna på
samhällsbyggnadsförvaltningens ordinarie ledningsgrupp, det vill säga antingen
avdelningschef för plan- och bygg, avdelningschef för service eller avdelningschef för
fastighet.

Samordningsfunktionens uppgifter är att;
•
•

Ringa in resurser som enhetschefer, ledningsstöd och administratörer på
drabbad/hjälpande enhet.
Ta emot information från enheterna.
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Vid behov informera om inriktningsbeslut och/eller beslut om åtgärder till berörda
medarbetare.
Ta emot information från de som arbetar operativt i den inträffade händelsen.
Följa upp att förplägnad samordnas.
Upprätta kontakt med räddningsledare. Samma kontaktväg som till Tjänsteman i
Beredskap för Lysekils kommun. – Uppgiften utförs INTE när kommunens
krisledningsstab är aktiverad.
Vara kontaktväg in till krisledningsgruppen för andra involverade aktörer (polis,
räddningstjänst, LEVA m.fl.). – Uppgiften utförs INTE när kommunens
krisledningsstab är aktiverad.

Information
Informationsfunktionen bemannas av någon av någon av avdelningscheferna på
samhällsbyggnadsförvaltningens ordinarie ledningsgrupp, det vill säga antingen
avdelningschef för plan- och bygg, avdelningschef för service eller avdelningschef för
fastighet.
Informationsfunktionens arbetsuppgifter är att;
•
•
•
•
•

Förmedla intern information till personal inom samhällsbyggnadsförvaltningens
verksamheter via mail eller Insidan.
Planera för extern information till allmänhet och media. Avstämning med Lysekils
kommuns kommunikatörer innan publicering.
Utgöra talesperson för samhällsbyggnadsförvaltningen tills annat är sagt.
Samverka med kommunens kommunikatörer.
Bedöma behovet av hjälp från kommunens centrala kriskommunikationsorganisation
och begära hjälp vid behov. (Kan göras genom Tjänsteman i Beredskap för Lysekils
kommun alternativt genom direktkontakt med kommunikatörerna.)

Önskvärd resurs
Önskvärd resurs utgör en möjlighet att utifrån den inträffade händelsen begära in personal
utifrån lämplig kompetens, erfarenhet eller särskilda kunskaper till att ingå i
samhällsbyggnadsförvaltningens krisledningsgrupp.
Det kan exempelvis uppstå behov av att ha tillgång till en medarbetare som i vardagen
arbetar vid en drabbad enhet för att på bästa sätt planera och samordna handlingsalternativ
för den drabbad enheten. För samhällsbyggnadsförvaltningen kan en önskvärd resurs vara
LEVA eller LysekilsBostäder.
Chefsfunktionen ansvarar för att bedöma behov av önskvärd resurs.
IT- som önskvärd resurs
Krisledningen kan bedöma behov av önskvärd resurs från exempelvis IT-chef eller dennes
ersättare. IT-chefens uppgift är att: Säkerställa att krisplansåtgärderna möter den fastställda
rutin/handlingsplanen för uthålligt IT-stöd.
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Vid inträffad händelse
Beslutsmodell inom Lysekils kommuns krisledningsorganisation
HÄNDELSE

BEDÖMNING
AV KOMMUNDIREKTÖR

NIVÅ PÅ
KRISLEDNING

Krisledningsstab
Nivå 4

Sammankalla
krisledning

Anpassad
krisledningsstab
Nivå 1–3

Hanteras av
ordinarie
verksamhet

Förvaltning /
Bolag

Händelse /
Förvarning
om händelse

NIVÅ PÅ
BESLUTSFATTANDE
Krisledningsnämnd

Kommundirektör

Chef
Förvaltning /
Bolag

Samhällsbyggnadsförvaltningens krisledningsgrupp
Gruppen kallas in
Krisledningsgruppen kallas in av kommunens krisledningsstab eller medlem i förvaltningens
krisledningsgrupp. Lägsta kriterier för aktivering definieras inte utan det bedöms av varje
enskild medlem utifrån situationen.
Gruppen kallas per telefon. Aktuell telefonlista förvaras hos samtliga gruppdeltagare och
ersättare i hemmet och på arbetsplatsen. Listan uppdateras och distribueras av
verksamhetsutvecklaren inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommunchef informeras
Vid kännedom om en inträffad händelse inom samhällsbyggnadsförvaltningen ska
förvaltningschef informera kommundirektör eller dennes ersättare. I samråd med
förvaltningschef fattar kommundirektör beslut om krisberedskapsnivå för kommunens
krisledningsstab och bedömer samordningsbehovet.
Vid bedömning att samhällsbyggnadsförvaltningen själv hanterar den inträffade händelsen
kommer sannolikt krisledningsstaben gå upp på krisberedskapsnivå 2. Då följer en
medarbetare från avdelningen för verksamhetsstöd händelseutvecklingen och utgör
direktkontakt för samhällsbyggnadsförvaltningens krisledningsgrupp in till Lysekils
kommuns krisledningsstab och kommunchef.
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Inställelse
Gruppen samlas i sammanträdesrummet Högholmen. Krisledningsguppens arbete har
företräde gentemot all annan planerad aktivitet i sammanträdesrummet Högholmen.
Alternativ ledningsplats är på förvaltningschefens kontor.
Vid större tillbud kallas all tillgänglig personal i ledningsgruppen in i ett inledningsskede.
Efter orientering av omfattning sänds de som inte behövs hem för vila inför avlösning.
Vid mindre tillbud kallas ledningsgruppen i den omfattning som är relevant.

Krisledningsgruppens arbetsuppgifter
Krisledningsgruppen ska leda förvaltningens arbete i en krissituation och ska inte delta
operativt i själva arbetet vid drabbad enhet.
Förvaltningschef, eller dennes ersättare, utgör chefsfunktion i krisledningsgruppen och
bemannar krisledningsgruppens övriga funktioner utifrån behov och händelsens art.
Se arbetsuppgifterna för respektive funktion under stycket Funktioner i
krisledningsgruppen.
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De lokala enheternas arbete

Det åligger varje enhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen att utarbeta en plan för
krissituationer där de själva drabbats. Exempelvis brand, strömavbrott, olycka, dramatiska
dödsfall.

Initierande
När en arbetsledare på en enhet står inför en situation som inte kan lösas inom ramen för
den egna verksamheten kontaktar denne avdelningschefen eller någon annan i
ledningsgruppen. Ledningsgruppens medlem har då möjlighet att kalla in den
förvaltningsövergripande ledningsgruppen.
En arbetsledare eller ersättare kan bli inkallad av förvaltningens krisledningsgrupp vid
krissituation.

Organisation vid krissituation
Den lokala enheten organiserar sig med en ledningsgrupp bestående av chef och
ledningsstöd. Chef utser en samordningsfunktion och det antal gruppledare som situationen
kräver.
Den ordinarie personalen på enheten samt vikarier är uppdelade i arbetsgrupper med gruppledare.

Lokal krisledningsorganisation

Arbetsledare

Ledningsstöd

Gruppledare

Samordning

Gruppledare

Gruppledare
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Funktioner i lokal krisledningsgrupp
Arbetsledare
Utgörs av ordinarie enhetschef eller dennes ersättare.
Arbetsledarens uppgifter är att;
•
•
•
•
•
•
•

Inhämta lägesbild
- Följ bilaga 2
Upprätta kontakt med förvaltningens krisledningsgrupp
Delge den inhämtade lägesbilden till förvaltningens krisledningsgrupp
Leda och fördela arbetet på den lokala enheten
Genomföra avstämningsmöten med hela gruppen efter behov. Samtliga
avstämningsmöten ska avslutas med plats och tidpunkt för nästa avstämningsmöte.
Följa upp avlösningen för den lokala krisledningsgruppen
Vid behov utgöra den av förvaltningens krisledningsgrupp

Ledningsstöd
Utgörs av arbetsledaren utsedd medarbetare.
Ledningsstödets uppgifter är att;
•
•

•
•

Hantera dokumentationen för den lokala krisledningsgruppen.
Dokumentera inkommande information, vilka beslut som tas och vem som gör vad.
Det ska i efterhand vara möjligt att utläsa vart informationen kom ifrån, vad den
gällde och till vem informationen delgavs.
Ringa in personal
Utgöra ställföreträdare för arbetsledare vid dennes frånvaro. (Exempelvis om
arbetsledaren är beordrad att närvara vid möte med förvaltningens
krisledningsgrupp.)

Samordnare
Utgörs av arbetsledaren utsedd medarbetare.
Samordnarens uppgifter är att;
•
•
•

Organisera förplägnad
Fördela extra utrustning som till exempel sängar
Samordna andra praktiska frågor

Gruppledare
Utgörs av arbetsledaren utsedd medarbetare.
Gruppledarens uppgifter är att;
•
•

Ingå i lokal krisledningsgrupp
Leda och fördela det praktiska arbetet utifrån instruktion av arbetsledare.
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Andra aktörer och resurser

Företagshälsovård – Krisstöd
Lysekils kommun har ett tilläggsavtal med Avonova som ansvarar för kommunens
företagshälsovård. Tilläggsavtalet ger möjlighet att få akut krisstöd till drabbade
personalgrupper.
POSOM
POSOM står för psykiskt och social omhändertagande och en POSOM-grupp finns inom
Lysekils kommun. Den kan aktiveras efter beslut från krisledningsstab eller avdelningschef
vid Individ- och Familjeomsorgen i samband med inträffade händelser med ett stort antal
chockade människor som ordinarie resurser i samhället inte kan hantera.
Kommunens kriskommunikationsorganisation
Lysekils kommun har en informationsplan för extraordinära händelser och en förberedd
organisation. Vid informationsbehov i samband med en krissituation inom
samhällsbyggnadsförvaltningen finns möjlighet att begära stöd av denna resurs. Kommunens
kommunikatörer är informationsansvariga i den organisationen. Mer detaljerad information
om kommunens kriskommunikationsorganisation finns tillgänglig på www.lysekil.se.
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Definitioner

Extraordinär händelse
Händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk
för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en
kommun1.

Kris – Samhällsstörning
Kris, ibland benämnd samhällsstörning, är en händelse som drabbar många människor och
stora delar av samhället och som kan hota grundläggande värden (som vår demokrati) och
viktiga samhällsfunktioner (som elförsörjningen). Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras
med normala resurser och organisationer. En kris är oväntad, utanför det vanliga och
vardagliga och att hantera krisen kräver samordnade åtgärder från flera myndigheter,
organisationer och företag och på alla nivåer i samhället 2.

Lägesbild
En lägesbild kan enklast beskrivas som en sammanställning av uppgifter för att få en bild av
vad som har hänt, vilka effekter det har fått och vad konsekvenserna har blivit eller förväntas
bli.
En lägesbild är ständigt föränderlig. Därför är det viktigt att lägesbilden uppdateras med
jämna mellanrum vid krisledningsarbete.

Funktioner
Funktioner är roller som bemannas upp av en eller flera medlemmar ur en fastställd grupp,
exempelvis samhällsbyggnadsförvaltningens ordinarie ledningsgrupp.
En funktion kan bestå av en eller flera personer och behöver inte utgöras av samma person
från händelse till händelse.
Fördelen med funktioner är att krisledningsorganisationen inte är sårbar för
personalförändringar eller motsvarande. Med funktioner skapas en struktur för
krishanteringsarbetet och man fastställer även ansvarsområde och arbetsuppgifter för
krisledningsorganisationen. Risken för att missa viktiga krishanteringsåtgärder minskar.

Lysekils kommuns krisledning
För mer information finns Lysekils kommuns krisledningsplan tillgänglig på www.lysekil.se.

1 kap 4 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinär händelse
i fredstid och höjd beredskap.
2 ”Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull” prop. 2007/08:92 s. 77
1
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Tjänsteman i Beredskap – Lysekils kommun

1. Grund för aktivering
Behovet och omfattningen av krisledning kan variera beroende på den specifika händelsens
karaktär. När ni kontaktar Lysekils kommuns Tjänsteman i Beredskap ska ni själva vara klara
med ert syfte med kontakttagandet. Det kan handla om att endast informera om en inträffad
allvarlig händelse, begära stöd med kriskommunikation eller aktivera kommunens centrala
krisledningsorganisation för samordning av krishanteringsåtgärder.
Följande indikatorer är exempel på när Lysekils kommun bör övergå till krisledning på
central nivå:
•
•
•
•

Ordinarie rutiner eller ledningsstrukturer inte svarar mot situationens krav
Flera verksamheter berörs
Stort samordningsbehov
Stort informationsbehov

2. Beslutsfattare aktivering
Det är kommundirektören, eller dennes ersättare, som i samråd med berörd förvaltningseller bolagschef beslutar om aktivering av hela eller delar av den centrala
krisledningsorganisationen.
3. Larmväg
Den centrala krisledningsorganisationen nås enklast dygnet runt, året runt, via Tjänsteman i
Beredskap, som tillika är räddningschef i beredskap för Räddningstjänstförbundet Mitt
Bohuslän.
Tjänsteman i Beredskap (TiB): 070-602 85 97
4. Lämna uppgifter och redogörelse
När du larmar via Tjänsteman i Beredskap ska du uppge namn, befattning och det
telefonnummer som du är tillgänglig på.
Var därefter beredd på att svara på följande frågor:
•
•
•
•

Vad har hänt?
Vilka åtgärder har vidtagits?
Hur kan händelsen utvecklas på kort och lång sikt?
Eventuell övrig lämplig fråga

5. Hantera händelsen
Efter avslutat samtal med Tjänsteman i Beredskap ska den som larmat säkerställa att denne
är tillgänglig på det telefonnummer som angivits. Fortsätt att hantera krisen i väntan på
besked från kommundirektör.
Övrigt
Telefonnumret till TiB får ALDRIG användas för att larma räddningstjänst till en
olyckshändelse eller liknande. Vid behov av akut hjälp från räddningstjänst, ambulans och
polis ska vi ALLTID larma via 112.
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Bilaga 1

Telefonlista för samhällsbyggnadsförvaltningens krisledningsgrupp
(Ring personen som står under dig. Om du inte får svar, ring nästa)

Per Garenius
Arbetsmobil 072-512 71 88

Christian Wrangmo
Arbetsmobil 070-082 58 77

Anna Wigell
Arbetsmobil 072-145 90 29

Jenny Clasborn
Arbetsmobil 070-319 82 42

Linda Wising
Arbetsmobil 076-100 78 91

IT, vid önskvärd resurs
Anders Siljeholm
Arbetsmobil 070-397 15 62
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Bilaga 2

Generell mall för avstämningsmöte krisledningsgrupp

Vid avstämningsmöte lämnas gemensam redogörelse för läget och, om så behövs, meddelas
nya arbetsuppgifter inom krisledningsgruppen.
Avstämningsmöte förbereds genom att;
- deltagarna kallas till viss tidpunkt med angivande av vilka som ska föredra och tid för
detta,
- lokalen ställs i ordning och förses med lämpligt presentationsmaterial.
Chef krisledningsgrupp leder avstämningsmötet.
Krisledningsgruppens funktioner redogör kortfattat för läget inom sina ansvarsområden
med tonvikt på förändringar samt om möjligt utvecklingstendenser, bedömningar och
slutsatser.

Följ nedan rubriker:
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Närvarokontroll
Lägesbild
– Vad har hänt?
– Vilka målgrupper har drabbats?
– Beskriv bedömd händelseutveckling?
Kommunikativ lägesbild
– Vilka grupper behöver vi kommunicera med?
– Vilka kommunikationsåtgärder har vidtagits?
– Hur ser kommunikationsbehovet ut på kort/lång sikt?
Konsekvenser på kort och lång sikt
– Beskriv vidtagna/planerade åtgärder inom verksamheten på kort (timmar/dagar)
och lång sikt (dagar/veckor).
Resursbeskrivning på kort och lång sikt
– Vilka resurser finns tillgängliga på kort och lång sikt?
– Beskriv ev. resursbehov, behov av externa resurser?
Kommunikationsbehov på kort och lång sikt
– Beskriv vilka informations- och kommunikationsinsatser som behövs för
uppgiften. Vilka målgrupper berörs?
Samverkande aktörer
– Identifiera involverade och berörda aktörer. Beskriv samverkansbehov – vilka
aktörer eller organisationer behöver verksamheten samverka med för att kunna
hantera händelsen på ett effektivt sätt på kort och lång sikt? Beskriv pågående och
planerad samverkan (forum, tidpunkt, syfte).
Bedömning av påverkan på verksamhet
Sammanfatta beslut tagna vid detta avstämningsmöte.
Sammanfatta planerade åtgärder – säkerställ att de som ska utföra
åtgärderna har förstått uppgiften.
Ange tid och plats för nästa avstämningsmöte i krisledningsgruppen
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

LKS § 149

2019-10-09

Dnr 2019-000263

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Lysekils
kommun för perioden 2020-2023
Sammanfattning
Lysekils kommun har sedan slutet av 1990-talet tecknat folkhälsoavtal med Hälsooch sjukvårdsnämnden.
Nuvarande samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Lysekils
kommun sträcker sig över perioden 2016 – 2019. Under våren har dialoger kring
förnyelse av avtalet förts. Både hälso- och sjukvårdsnämnden och Lysekils kommun
är nöjda med modellen och önskar förnya samverkansavtalet.
Innehållsmässigt är det nya avtalsförslaget till stor del samma som nuvarande.
Samverkansavtalen med dess tillhörande fyra bilagor är identiska för samtliga
kommuner i Fyrbodal, förutom nivån på ekonomisk ersättning och lokala
styrdokument. Finansieringsmodellen 50/50 är den samma som nuvarande.
Förvaltningens föreslår kommunstyrelsen att godkänna samverkansavtal avseende
gemensamma folkhälsoinsatser i Lysekils kommun för perioden 2020-2023.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-22
Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Lysekils kommun för
perioden 2020-2023
Riktlinjer för utvecklingsmedel samverkansavtal folkhälsa
Budgetmall 2020 samverkansavtal folkhälsa
Uppföljningsmall ekonomi 2020 samverkansavtal folkhälsa
Uppföljningsmall insatser 2020 samverkansavtal folkhälsa
Protokollsutdrag VGR
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtal avseende gemensamma
folkhälsoinsatser i Lysekils kommun för perioden 2020-2023.

Beslutet skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden norra
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Sammanträdesprotokoll
2019-10-23

Kommunfullmäktige

LKS § 103

Dnr 2019-000092

Uppföljning 3 för Lysekils kommun 2019
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 3 per 31 augusti
2019.
Rapportering sker efter styrmodellen och omfattar kommunens kvalitetsfaktorer för
att säkerställa grunduppdraget, ekonomi, personal och en lägesbeskrivning kring
arbetet med utvecklingsmålen. Indikatorer redovisas med uppgifter för 2018 och för
utfall 2019 om det gjorts någon mätning. Många av indikatorerna mäts årsvis och
därför saknas värde för 2019.
I samband med förra prognosen fick kommundirektören i uppdrag att verka för att
kommunen håller det budgeterade resultatet, vilket denna prognos visar.
En viktig del i prognosen är att socialnämnden genomför åtgärder i enlighet med
beslutad handlingsplan och att deras prognos på –12,6 mnkr är stabil.
Utbildningsnämnden prognosticerar ett mindre underskott på -1,1 mnkr och
nämnden presenterar åtgärder för att komma i balans. Samhällsbyggnadsnämnden
har en prognos på -3,8 mnkr och redovisar en handlingsplan för att komma i
budgetbalans. Nämndernas prognostiserade underskott balanseras mot överskott
när det gäller den s k budgetregleringsposten (+22,9 mnkr) och högre skatteintäkter
(+7,4 mnkr).
Kommunstyrelsen prognosticerar ett positivt resultat för helåret 2019 på 29,5 mnkr.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-09, § 153
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-27
Uppföljningsrapport 3 2019 för Lysekils kommun
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP) och Christina Gustavsson (S): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 3, 2019.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och styrelser

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Sammanträdesprotokoll
2019-10-23

Kommunfullmäktige

LKS § 104

Dnr 2019-000284

Revidering av riktlinjer för Lysekils kommuns styrmodell
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-31, § 48 om Lysekils kommuns styrmodell.
Styrmodellen är ett styrdokument, riktlinjer som gäller för alla nämnder och
förvaltningar.
Nuvarande riktlinjer för kommunens styrmodell har reviderats och anpassats till
nuvarande situation. Ingen större förändring har föreslagits utan mer
förtydliganden av hur de reguljära processerna kring styrmodellen fungerar. Det har
bland annat gjorts förtydliganden kring planerings- och budgetprocessen.
I det fortsatta arbetet med ledning och styrning är det viktigt att ta vara på all
investering som gjorts i samband med implementering och utveckling av
styrmodellen.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-09, § 154
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-19
Riktlinjer – Lysekils kommuns styrmodell
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP): Att återremittera ärendet för tydliggörande av koppling till
kommunallagen när det gäller mål och målformulering samt inarbetande av
synpunkter från revisionsgranskningen av årsredovisning 2018.
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa reviderade
riktlinjer för Lysekils kommuns styrmodell.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige kan besluta enligt
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer reviderade riktlinjer för Lysekils kommuns
styrmodell.
Reservation
Lysekilspartiet genom Ronald Rombrant (LP) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Beslutet skickas till

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (2)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2019-10-23

Samtliga nämnder och förvaltningar
Kommunrevisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (2)

Strategi
Program
Plan
Policy
>> Riktlinjer
Regler

Lysekils kommuns

Styrmodell

2/15

Fastställd av:

Kommunfullmäktige

Datum:

2019-10-23, § 104

För revidering ansvarar:

Kommunstyrelsen

För ev. uppföljning och
tidplan för denna ansvarar:

Kommunstyrelsen

Dokumentet gäller för:

Alla nämnder och förvaltningar

Dokumentet gäller till och med:

2023-12-31

Dokumentansvarig:

Kvalitetschef

Dnr:

LKS 2019-000284

Styrmodell Lysekils kommun

3/15

Innehåll
Inledning och syfte ................................................................................................................................................ 4
Grundläggande tankar kring styrmodellen ......................................................................................................... 4
Organisation för styrmodellsarbetet .................................................................................................................... 4
Övergripande beskrivning av styrmodellen .........................................................................................................5
Rollfördelning mellan politiker och tjänstepersoner ......................................................................................... 12
Dialog som styrmedel .......................................................................................................................................... 12
Kommunstyrelsens roll........................................................................................................................................ 13
Intern kontroll ...................................................................................................................................................... 13
Linjeorganisation, projekt och processer ........................................................................................................... 14
Systemstöd ........................................................................................................................................................... 14

Styrmodell Lysekils kommun

Inledning och syfte
Detta dokument beskriver Lysekils kommuns styrmodell.
Styrmodellens övergripande syfte är att tydliggöra en gemensam struktur och
ett gemensamt arbetssätt för styrning och ledning av kommunen och dess
verksamheter. Styrmodellen omfattar därför hela kommunens organisation.

Grundläggande tankar kring styrmodellen
Styrmodellen för Lysekils kommun bygger på mål- och resultatstyrning. Detta
innebär att ansvaret för att planera och följa upp verksamhetens mål och resultat
omfattar samtliga organisatoriska nivåer. Med utgångpunkt ifrån kommunens
övergripande vision och värdegrund samt verksamhetens grundläggande uppdrag
ska ansvaret för att planera, utveckla och följa upp verksamheten ligga så nära
medarbetare och medborgare som möjligt. Arbetet ska genomsyras av
medskapande och ansvarstagande.
Styrmodellen bygger på ytterligare några grundläggande tankar:
•

Styrmodellen beskriver dels en struktur och dels ett arbetssätt för
planering och uppföljning.

•

Styrmodellen utgår ifrån kommunens och verksamheternas uppdrag
som finns beskrivet i statliga och kommunala styrdokument.

•

Styrmodellen hanterar alla typer av styrning. Styrning sker till
exempel genom lagstiftning, vision, värderingar, strategier,
program, planer, policys, riktlinjer, regler, mål, uppdrag med mera.

•

Styrmodellen omfattar både planering och uppföljning av
verksamheten utifrån styrdokumenten. En framgångsfaktor är att
krav inte ställs på alltför detaljerad planering och uppföljning är av
mer operativ karaktär.

Organisation för styrmodellsarbetet
Ansvaret för allt arbete med planering och uppföljning enligt styrmodellen ligger
hos varje organisatorisk nivå. 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.
Kommundirektören utser ansvariga personer för att stödja detta arbete.

Styrmodell Lysekils kommun

4/15

Övergripande beskrivning av styrmodellen
Bilden nedan beskriver kommunens styrmodell. Styrmodellen består av två olika
delar:
•
•

Struktur för styrmodellen (A-D)
Arbetsflöde i styrmodellen (E)

Styrmodellens utgångspunkt är Lysekils kommuns övergripande vision och
värdegrund samt kommunens och verksamheternas grunduppdrag vilka finns
beskrivna i kommunala och statliga styrdokument. Som en del av arbetet med
styrmodellen behöver grunduppdraget definieras och dokumenteras på alla nivåer
i kommunens organisation.
A. Beskrivning av grunduppdraget ska omfatta:
1.
2.
3.
4.

Verksamhetsidé
Kommunala och statliga styrdokument av särskild betydelse
Vem verksamheten är till för och vilka behov som ska tillgodoses
Hur verksamheten bidrar till kommunens övergripande vision och
värdegrund
5. Verksamhetens organisation, ledningsstruktur och verksamhetens
viktigaste processer
6. Beskrivning av medarbetare, behovet av kompetens och
arbetsförhållanden
Beskrivningen av verksamhetens grunduppdrag ska sammanfattas i för
verksamheten kritiska kvalitetsfaktorer. Dessa ska beskriva de viktigaste
faktorerna för att verksamheten har hög kvalitet och effektivitet med avseende på
såväl ekonomi, personal, verksamhet och målgruppernas behov.
Med utgångspunkt ifrån kommunens och verksamheternas grunduppdrag delas
styrmodellen in i tre delar:
Styrmodell Lysekils kommun
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B. En del som beskriver ekonomistyrning och resursfördelning (ramstyrning)
C. En del som beskriver mål och uppdrag för utvecklingsarbete
D. En del som beskriver kvalitetsfaktorer och hur grunduppdraget ska
kvalitetssäkras
E. Arbetsprocessen för styrmodellen består av fyra steg:
1. Analys av förutsättningar, omvärld och nuläge
2. Planering av resurser, mål och uppdrag samt kvalitetssäkring
3. Säkerställande av genomförande utifrån planering
4. Uppföljning och analys av resultat och kvalitet
Samtliga delar i styrmodellen och samtliga steg i arbetsprocessen ska utföras på
varje organisatorisk nivå. Det innebär att varje politisk nivå och varje chefsnivå
ska göras sin egen planering och uppföljning av styrmodellens olika delar.
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Vision, värdegrund och grunduppdrag
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Kommunens vision och värdegrund utgör tillsammans med kommunala och
statliga styrdokument grunden för verksamheternas uppdrag (grunduppdraget).
Dessa delar ska utgöra en utgångspunkt för arbetet med finansiella mål och
resursfördelning, mål och uppdrag för utvecklingsarbete samt kritiska
kvalitetsfaktorer och indikatorer för att kvalitetssäkra verksamheten.
Kommunens vision och värdegrund finns beskrivna i ett särskilt dokument.
Några viktiga begrepp:
Begrepp
Vision
Värdegrund
Statlig styrning
Kommunal styrning
Verksamhetens
grunduppdrag

B

Definition
Önskvärt framtida tillstånd. Långsiktigt resultat (10 år eller mer). Ska
ge inriktning och energi för utvecklingsarbetet.
Behöver inte vara realistisk men ska vara vägledande.
Organisationens önskvärda förhållningssätt, agerande och beteende.
Styrdokument som beslutats av staten, till exempel lagstiftning, planer
eller riktlinjer.
Styrdokument som beslutats av kommunen, till exempel strategier,
program, planer, policys, riktlinjer eller regler.
Verksamhetens grundläggande uppdrag i enlighet med både statliga och
kommunala styrdokument. Grunduppdraget beskriver vem verksamheten
är till för och vilka behov som ska tillgodoses.

Ekonomistyrning

Ekonomistyrning och resursfördelning handlar om att utifrån tillgängliga resurser
och god ekonomisk hushållning sätta finansiella mål och fördela resurser mellan
kommunens olika verksamhetsområden.
Fullmäktige beslutar om ekonomistyrningsprinciper samt riktlinjer för god
ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv för Lysekils kommun.
Ekonomistyrningen innehåller finansiella mål och nyckeltal som syftar till att styra
verksamheterna med utgångspunkt ifrån god ekonomisk hushållning.
Ekonomistyrningsprinciperna hanterar interna mellanhavanden,
kapitaltjänstkostnader, över- och underskott, lokalkostnader och
internprissättning med mera.
Resursfördelningsmodellen beskriver vilka faktorer som påverkar
resursfördelningen till respektive nämnd. Respektive nämnd beslutar om sin egen
resursfördelning.
Utöver dessa består styrmodellen av en budgetprocess och en investeringsprocess
som beskriver olika aktiviteter och roller samt tidsplan.
Några viktiga begrepp:
Begrepp
Resursfördelningsmodell
Ekonomistyrning
Ekonomistyrningsprinciper

Styrmodell Lysekils kommun

Definition
Modell som beskriver vilka kriterier som ligger till grund för fördelning
av resurser mellan olika delar av organisationen.
Styrning av verksamheten genom finansiella mål, incitament och
nyckeltal.
Regelverk som beskriver hur ekonomin ska styras och hanteras
avseende god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv,
uppföljning, över- och underskott, interna mellanhavanden, kostnader till
följd av investeringar med mera.

C

Plan för utveckling av verksamheten
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Med utgångspunkt ifrån kommunens och verksamheternas grunduppdrag
genomförs omvärlds- och nulägesanalys som syftar till att identifiera
prioriterade utvecklingsområden. Detta görs på varje organisatorisk nivå utifrån
de uppdrag och förutsättningar respektive verksamhet har.
Utvecklingsmål
Utifrån de utvecklingsområden som identifieras formuleras ett fåtal prioriterade
utvecklingsmål som ska utgöra en grund för verksamhetens förbättrings-,
förändrings- och utvecklingsarbete. Utvecklingsmål tas fram på varje
organisatorisk nivå och ska vara relevanta för den nivå som de formuleras på.
För varje utvecklingsmål arbetas strategier och åtgärder fram för att öka
måluppfyllelse. Strategier och åtgärder ska på alla organisatoriska nivåer arbetas
fram av tjänstepersoner eftersom det handlar om hur målen ska uppfyllas.
Framtagna strategier kan också ingå i nämndens budgetplan. För varje
utvecklingsmål ska också indikatorer tas fram vilka visar på utvecklingen.
Indikatorerna kan baseras både på kvantitativa och kvalitativa mätmetoder.
Utvecklingsmål kan från ovanliggande nivå konkretiseras och utformas till
uppdrag.
Uppdrag
Styrmodellen skiljer mellan utvecklingsmål och uppdrag. Uppdrag innebär
åtgärder eller aktiviteter som ska utföras på uppdrag av uppdragsgivaren.
Uppdragsgivare kan vara till exempel kommunfullmäktige, nämnd eller genom
statlig styrning.
Uppdragen ägs av den som formulerat dem men verksamheten har ansvar att bidra
genom olika åtgärder eller aktiviteter.
Några viktiga begrepp:
Begrepp
Budget 20xx, plan
20xx-20xx
Lysekils kommun
Budget nämnd 20xx,
plan 20xx och 20xx

Verksamhetsplan
avdelningar och enheter
med budget 20xx
Strategi

Åtgärd
Indikator

Styrmodell Lysekils kommun

Definition
Plan som beskriver kommunfullmäktiges beslutade vision, värdegrund,
kommunens grunduppdrag, ekonomiska förutsättningar, kritiska
kvalitetsfaktorer, prioriterade utvecklingsområden med definition och
motivering samt utvecklingsmål. Indikatorer med tillhörande mätmetoder
ska följas upp och analyseras för varje målområde.
Plan som beskriver nämndens verksamhet, ekonomiska förutsättningar,
kritiska kvalitetsfaktorer och prioriterade utvecklingsmål med inriktning.
Planen beskriver också hur verksamheten ska arbeta för ökad
måluppfyllelse i form av strategier. Indikatorer med tillhörande
mätmetoder ska följas upp och analyseras för varje målområde.
Plan som beskriver verksamhetens grunduppdrag, ekonomiska
förutsättningar, kritiska kvalitetsfaktorer och prioriterade utvecklingsmål.
Planen beskriver också hur verksamheten ska arbeta för ökad
måluppfyllelse i form av strategier och åtgärder. Indikatorer med
tillhörande mätmetoder ska följas upp och analyseras för varje målområde.
Beskriver en inriktning (vägval) på hur arbetet ska utföras i syfte att öka
måluppfyllelse, effektivitet och/eller kvalitet. Beskriver hur
utvecklingsmål, uppdrag, kvalitet och effektivitet ska uppnås (mer
övergripande än åtgärder).
Aktivitet eller tillvägagångssätt som genomförs i syfte att öka
måluppfyllelse, effektivitet och/eller kvalitet. Beskriver hur utvecklingsmål,
uppdrag, effektivitet och kvalitet ska uppnås (mer detaljerat än strategier).
Indikator är detsamma som ett mått. För alla indikatorer behövs en
mätmetod (kvalitativ eller kvantitativ). En indikator ska mäta
måluppfyllelse, effektivitet och/eller kvalitet.
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D

Kvalitetssäkring av grunduppdraget

Kritiska kvalitetsfaktorer
En kritisk kvalitetsfaktor är en extra viktig och särskilt angelägen faktor som
måste uppfyllas för att verksamhetens grundläggande uppdrag ska ha hög
kvalitet.
Med utgångspunkt ifrån kommunens och verksamheternas grunduppdrag ska
faktorer som är kritiska för kvaliteten identifieras och definieras. Faktorerna är
kännetecken för god kvalitet och effektivitet. Kvalitetsfaktorerna sorteras i fyra
perspektiv, målgrupps-, verksamhets-, medarbetar- och ekonomiperspektiv.
I syfte att kvalitetssäkra varje kvalitetsfaktor ska en eller flera
kvalitetsindikatorer tas fram. En kvalitetsindikator är ett mått på uppnådd
kvalitet och/eller effektivitet.
Respektive chef ansvarar för att kritiska kvalitetsfaktorer och
kvalitetsindikatorer tas fram för verksamheten. Kritiska kvalitetsfaktorer och
kvalitetsindikatorer ingår i varje års verksamhetsplan.
Nämnden fattar beslut om kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer i
samband med beslut om kommande års budgetplan.
Några viktiga begrepp:
Begrepp
Kritisk
Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

E

Definition
Med kritisk menas särskilt viktig eller angelägen.
Faktor som är avgörande för att lyckas med grunduppdraget. Beskriver
vad som kännetecknar god kvalitet och effektivitet i verksamheten.
Kvalitetsfaktorerna sorteras i fyra perspektiv, målgrupps-, verksamhets-,
medarbetar- och ekonomiperspektiv.
Mått på kvalitet och/eller effektivitet. Varje kvalitetsindikator ska utgå
från en kvalitetsfaktor. Till varje kvalitetsindikator beskrivs mätmetod
och hur ofta mätningen ska ske.

Planerings- och uppföljningsprocessen

Arbetet med styrning och ledning sker med utgångspunkt ifrån planerings- och
uppföljningsprocessen. Processen omfattar delprocesserna:
1. Analys av förutsättningar, omvärld och nuläge
2. Planering av resurser, mål och uppdrag samt kvalitetssäkring
3. Säkerställande av genomförande utifrån planering
4. Uppföljning och analys av resultat och kvalitet

Styrmodell Lysekils kommun

Bilden nedan beskriver arbetsflödet i planerings- och uppföljningsprocessen:
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Dokumentation
Resultatet av planeringsprocessen dokumenteras i, för respektive nämnd, en
budgetplan och för respektive verksamhet i en verksamhetsplan med budget.
Dokumentationen innehåller följande:
•
•
•

Verksamhetsbeskrivning med analys av nuläge och förutsättningar
Ekonomiska förutsättningar och budget
Utvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer med indikatorer samt uppdrag

I juni fastställer kommunfullmäktige budget för kommande år och plan för ytterligare två år.
I oktober fastställer respektive nämnd budget för kommande år och plan för ytterligare två år.
Uppföljningsprocessen dokumenteras i form av uppföljningsrapporter fem gånger per år.

Styrmodell Lysekils kommun

Övergripande tidplan för planering och uppföljning:

Styrmodell Lysekils kommun
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Några viktiga begrepp:
Begrepp
Analys av
förutsättningar

Planering
Säkerställa
genomförande
Uppföljning
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Definition
Som underlag inför planering görs en analys av verksamhetens förutsättningar.
Analysen ska omfatta:
• Verksamhetsbeskrivning – utifrån grunduppdraget
• Omvärldsanalys – trender och faktorer som påverkar verksamheten
• Nulägesanalys – måluppfyllelse, kvalitet och effektivitet
• Riskanalys – utifrån god intern kontroll
• Befolkning, demografi och ekonomi – hur ser förutsättningarna ut?
Utifrån ovanstående analys genomförs planering. Planering och prioritering av mål
och uppdrag samt ta fram strategier och åtgärder vilka tidsätts och ansvarsfördelas.
Genomföra strategier och åtgärder utifrån mål och uppdrag.
Uppföljning innebär att studera, tolka, jämföra och reflektera över data och
resultat. Sammanfattning analys rapporteras till uppdragsgivaren via
resultatdialog.

Rollfördelning mellan politiker och tjänstepersoner
Grundprincipen för samspelet mellan ledande politiker och tjänstepersoner är att
politiker fokuserar på VAD- och NÄR-frågor (det resultat som ska uppnås,
uppdrag som ska utföras samt när och inom vilka ramar). Tjänstepersoner
fokuserar på HUR- och VEM-frågor (hur arbetet ska bedrivas samt ledas och
fördelas).
Formaliserade, tydliga och kända spelregler ger en grund för att utveckla
förutsättningarna för det politiska ledarskapet, för tjänstepersonernas ledarskap
och för samspelet däremellan. Den som betraktar den kommunala organisationen
utifrån får därmed en bättre insyn i ansvars- och uppgiftsfördelningen. Detta
tydliggörs ytterligare i upprättade instruktioner för kommundirektör och
förvaltningschefer.

Dialog som styrmedel
Med dialog avses ett samtal mellan två parter i syfte att skapa en gemensam
förståelse och acceptans. Dialog är ett samtal där båda parter befinner sig på
samma nivå utan att någon ska ha rätt eller fel och utan att något beslut ska fattas.
Dialog är ett samtal utifrån givet tema eller frågeställning.
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.
Dialog kräver särskilda möten och bör heller inte ske under ordinarie
nämndsmöten.
Dialogmöten kräver både förberedelse, planering samt utvärdering och ingår i
processerna för planering och uppföljning.
Dialog ersätter inte befintliga styrdokument eller rapporter utan ska skapa ökad
förståelse, samsyn och acceptans för dessa.

Styrmodell Lysekils kommun

Kommunstyrelsens roll
Kommunstyrelsens uppgifter beskrivs i kommunallagen, 6 kap.
•

•

1 § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens
eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
11 § Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens eller
landstingets utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsens uppgift att leda och samordna

Med utgångspunkt ifrån kommunfullmäktiges beslutade vision, värdegrund,
utvecklingsområden med inriktningar, mål och uppdrag har kommunstyrelsen i
uppgift att leda och samordna kommunens arbete.
Uppgiften att operativt leda och samordna arbetet ligger hos kommundirektören
på kommunstyrelsens uppdrag. Kommundirektörens ledningsgrupp är ett viktigt
forum för detta arbete för att säkerställa helhetssyn och delaktighet från
kommunens verksamheter som helhet.
Uppdraget att leda och samordna utövas genom att:
• Definiera och analysera nuläge och förutsättningar utifrån kommunfullmäktiges
övergripande vision, värdegrund, utvecklingsområden med inriktningar, mål och
uppdrag.
• Arbeta fram en plan (budgetplan).
• Fastställa strategier för att uppnå kommunfullmäktiges utvecklingsområden.
• Säkerställa att det som ingår i planen genomförs.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt utförs inom ramen för styrmodellen och dess
olika delar. Det innebär att uppsiktsplikten inte är en sidoordnad eller separat
uppgift utan en del av att arbeta enligt styrmodellen.
Uppgiften att operativt leda och samordna arbetet med uppsikt ligger hos
kommundirektören på kommunstyrelsens uppdrag.
Uppsikten utövas genom:
• Analys av förutsättningar (och omvärld)
• Uppföljning av vision, värdegrund, mål och indikatorer samt uppdrag
• Uppföljning av finansiella mål och budget
• Uppföljning av kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer
• Uppföljning av intern kontroll och riskanalyser

Intern kontroll
Intern kontroll är generellt deﬁnierad som det arbete som utförs av en
organisation i syfte att ge rimlig försäkran om att verksamheten uppfyller kvalitet
och resultat inom följande kategorier:
•

Effektivitet och produktivitet i verksamheten

•

Tillförlitlig ﬁnansiell rapportering

•

Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler

Intern kontroll kan delas in i två delar:
• Strategiska risker
• Operativa risker
Styrmodell Lysekils kommun
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De strategiska riskerna hanteras inom ramen för styrmodellen medan det
upprättas en särskild intern kontrollplan för de operativa riskerna.
Strategiska risker hanteras i samband med nulägesanalysen. Utifrån
nulägesanalys tas kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer fram. Avsikten
är att kvalitetssäkra och följa upp att verksamheten bedrivs med hög kvalitet och
på ett effektivt sätt.
Operativa risker hanteras genom Lysekils kommuns riktlinjer för intern kontroll.
Syftet är att säkerställa och följa upp att den interna kontrollen och det interna
kontrollsystemet fungerar tillfredsställande inom förvaltningens verksamhet.
Varje nämnd tar fram en intern kontrollplan.

Linjeorganisation, projekt och processer
I styrmodellen ingår att styra och genomföra olika uppgifter och uppdrag. Ju mer
styrning en uppgift kräver desto större anledning finns det att fundera på formen
för styrning och genomförande.
Genomförande av olika uppgifter och uppdrag kan fördelas och utföras i
organisationen på tre olika sätt:
•
•

•

Uppgiften fördelas till och utförs av en funktion i linjen. Denna
funktion får då ansvar för att lösa uppgiften.
Uppgiften läggs i linjen och ska utföras enligt en fastställd process. En
funktion får ansvar för att lösa uppgiften enligt den beskrivna
processen samt utifrån de styr- och stöddokument som är kopplade till
denna. Särskilt utsedd processägare och processledare ansvarar för att
processen kontinuerligt förbättras.
Uppgiften läggs i ett projekt med en särskild organisation, budget och
tidplan. Projektet får då ansvar för att lösa uppgiften enligt beslutat
projektdirektiv.

Systemstöd

Som stöd i arbetet med styrmodellen har Lysekils kommun ett digitalt verktyg för att
dokumentera analys, planering, genomförande och uppföljning av verksamheten.

Styrmodell Lysekils kommun
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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
Kommunstyrelsen

LKS § 170

2019-11-06

Dnr 2018-000654

Revidering av arbetsordning för kommunala pensionärsrådet och för
kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Sammanfattning
Pensionärsorganisationerna har inkommit med önskemål om att både ordinarie
ledamöter och deras ersättare ska kallas till alla möten, och har översänt förslag på
reviderad arbetsordning.
Förvaltningen har inget att erinra mot rådets förslag. Utöver detta föreslår
förvaltningen att rådets benämning ändras till ”Kommunala rådet för äldrefrågor”.
Gruppen ”pensionärer” omfattar en stor åldersgrupp med vitt skilda behov och
förutsättningar. Förvaltningen föreslår också att utöka rådet för äldrefrågor med en
ledamot från samhällsbyggnadsnämnden eftersom den nämnden ansvarar för
många av rådets frågor.
Båda råden är organiserade under socialnämnden, förvaltningen anser att det är
lämpligt att den nämnden även fastställer arbetsordningarna i framtiden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-25
Protokoll från pensionärsrådet och rådet för funktionshinder 2018-11-15, § 27 med
bilaga
Förlag på reviderad arbetsordning för Kommunala rådet för äldrefrågor
Förlag på reviderad arbetsordning för Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att rådets benämning ändras till ”Kommunala rådet för
äldrefrågor” samt antar reviderad arbetsordning för Kommunala rådet för
äldrefrågor.
Kommunstyrelsen antar reviderad arbetsordning för Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor.
Kommunstyrelsen beslutar att nuvarande arbetsordning LKS 2015-412 upphör att
gälla.

Beslutet skickas till
Kommunala rådet för äldre frågor (Pensionärsrådet)
Rådet för funktionshinder
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Arbetsordning för kommunala rådet för äldrefrågor

Beslutat av kommunstyrelsen 2019-11-06, § 170
Dnr: LKS 2018-000654

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

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

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

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

Arbetsordning för kommunala rådet för
funktionshinderfrågor

Beslutat av kommunstyrelsen 2019-11-06, § 170
Dnr: LKS 2018-000654

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

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

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

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

Sammanträdesprotokoll
2019-11-20

Kommunfullmäktige

§ 212

Dnr 2019-000169

Lysekils kommuns strategiska oljeskyddsplan
Sammanfattning
Med anledning av den riskbild som finns för vår del av kusten finns det anledning
att anta att en oljehändelse kan inträffa igen, på motsvarande sätt som skedde 2017.
Det är därför nödvändigt att kommunen vidtar förberedande åtgärder och att vi
utgår från de lärdomar som vi fick i samband med oljehändelsen 2017.
Lysekils kommuns strategiska oljeskyddsplan har tagits fram för att skapa ett lokalt
ramverk för hantering av oljehändelser till sjöss. I samband med utvärderingen av
oljehändelsen 2017 framkom ett antal framgångsfaktorer som har präglat
utformningen av dokumentet. Med som bilaga finns även Delregional
oljeskyddsplan vid oljeutsläpp till sjöss.
Syftet med Lysekils kommuns oljeskyddsplan är att skapa förutsättningar för en
egen effektiv saneringsförmåga genom en tydlig organisation, beslutsmandat och
resurser. Sammantaget ska det minimera de negativa skadeverkningarna av en
framtida oljehändelse.
Förvaltningen har, med anledning av återremitteringen den 9 oktober, kompletterat
sin bedömning kring benämningen av dokumentet och dess utformning.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-11-06, § 174
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-28
Lysekils kommuns strategiska oljeskyddsplan
Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Granberg (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lysekils kommuns oljeskyddsplan.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Miljöförvaltningen
Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän
Rambo AB

Justerare
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1 (2)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2019-11-20

Lysekils Hamn AB
LEVA i Lysekil AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (2)

Strategi
Program
>> Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Lysekils kommuns

Strategiska oljeskyddsplan

Fastställt av:

Kommunfullmäktige

Datum:

2019-11-20, § 212

För revidering ansvarar:

Kommunstyrelsen

För ev. uppföljning och
tidplan för denna ansvarar:

Kommunstyrelsen

Dokumentet gäller för:

Alla nämnder, förvaltningar och bolag

Dokumentet gäller till och med:

2023-12-31

Dokumentansvarig:

Säkerhetsstrateg

Dnr:

LKS 2019-000169

Sida 2 av 10

Lysekils kommuns strategiska oljeskyddsplan
INLEDNING ............................................................................................................................................ 4
GÄLLANDE DETTA DOKUMENT.......................................................................................................................... 4
Syfte ..................................................................................................................................................... 4
Delregional oljeskyddsplan för norra Bohuslän.................................................................................... 4
Övriga kommunala dokument gällande oljeskyddsarbetet ................................................................. 4
DEFINITIONER............................................................................................................................................... 4
Oljehändelse ......................................................................................................................................... 4
Oljepåslag ............................................................................................................................................ 5
Extraordinär händelse .......................................................................................................................... 5
ANSVAR ................................................................................................................................................ 5
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ...................................................................................................................... 5
KRISLEDNINGSNÄMNDEN ................................................................................................................................ 5
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN .............................................................................................................. 5
MILJÖNÄMNDEN I MELLERSTA BOHUSLÄN.......................................................................................................... 6
MILJÖENHETEN I MELLERSTA BOHUSLÄN............................................................................................................ 6
SVENSKA KRISHANTERINGSSYSTEMETS GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER ........................................................................ 6
Ansvar .................................................................................................................................................. 6
Närhet .................................................................................................................................................. 6
Likhet .................................................................................................................................................... 6
Utökad ansvarsprincip ......................................................................................................................... 6
EGEN FÖRMÅGA ................................................................................................................................... 7
TIDSPERIOD 14 DAGAR ................................................................................................................................... 7
LEDORD ...................................................................................................................................................... 7
Proaktivitet ........................................................................................................................................... 7
Ansvarstagande ................................................................................................................................... 7
Tillsammans ......................................................................................................................................... 7
SANERINGSORGANISATION .............................................................................................................................. 7
Kompetenskrav .................................................................................................................................... 8
Saneringsutrustning ............................................................................................................................. 8
SANERINGSARBETET ............................................................................................................................. 8
PRIORITERINGAR ........................................................................................................................................... 8
ÖVRIG VÄGLEDNING I SANERINGSARBETET .......................................................................................................... 8
TILLHÖRANDE RUTINER ................................................................................................................................... 8
SAMVERKANDE AKTÖRER ..................................................................................................................... 9
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN ................................................................................................ 9
KUSTBEVAKNINGEN ....................................................................................................................................... 9
LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN.......................................................................................................... 9
FÖRSVARSMAKTEN ........................................................................................................................................ 9
SVENSKA SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET ................................................................................................................ 9
BILAGA ................................................................................................................................................ 10

Sida 3 av 10

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

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

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

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

Definitioner
Oljehändelse
Begreppet oljehändelse innefattar i detta dokument alla delar av en händelse orsakad av
oljeutsläpp till sjöss och som leder, eller riskerar att leda till, att olja hamnar på land och kräver
saneringsinsats.
”Riskbild för oljeolyckor till sjöss i Sverige – En kunskapsöversikt för Östersjön, Västerhavet
och de stora sjöarna” (MSB 1002 – maj 2016)

1
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Oljepåslag
När ett oljeutsläpp till sjöss har nått kustremsa och hamnat på land.

Extraordinär händelse
Med extraordinär händelse 2 avses en händelse som avviker från det normala, innebär en
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

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

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

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen, genom förvaltningschefen och dennes ledningsgrupp, ansvarar
för att:
Före en oljehändelse
• Lysekils kommuns oljeskyddsplan är känd för berörda funktioner inom den kommunala
organisationen.
• Nyckelfunktioner inom den egna förvaltningen har rätt kompetensnivå inom oljeskydd.
1 kap 4 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap.

2
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Under en oljehändelse 3
• Leda oljesaneringsarbetet inom Lysekils kommun från första larm om förväntat
oljepåslag till att saneringsinsatsen anses avslutad. I ledningen av oljesaneringsarbetet
ingår även ansvaret för krisinformation och arbetsmiljön för alla inom den interna
saneringsorganisationen 4.
• Samverka med övriga aktörer involverade i oljehändelsen inom Lysekils kommun.
• Samverka med grannkommuner, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och övriga
externa aktörer involverade i oljehändelsen.
Efter en oljehändelse
• Utvärdera saneringsarbetet.
• Säkerställa att Lysekils kommun ansöker om ekonomisk ersättning för saneringsarbetet
hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

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

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

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

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

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

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

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

Vid en inträffad oljehändelse ska samhällsbyggnadsförvaltningen organisera sig enligt
förvaltningens krisledningsplan.
4 När extern aktör (upphandlad saneringstjänst) är aktiverad ansvarar den för den egna
arbetsmiljön.
3
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Egen förmåga
Tidsperiod 14 dagar
Lysekils kommun ska ha förmåga att i egen regi bedriva oljeskyddsarbete upp till 14 dagar.
Under dessa 14 dagar ska kontakt tas med upphandlad aktör för övertagandet av det operativa
saneringsarbetet.
Under hela oljehändelsen, det vill säga från första larmet och fram till dess att Miljöenheten i
mellersta Bohuslän beslutar att det oljedrabbade området inte kräver ytterligare sanering, har
samhällsbyggnadsförvaltningen ansvaret för att leda saneringsarbetet. Ledningen av
saneringsarbetet ska ske genom kontinuerliga direktiv till den operativa
saneringsorganisationen och genom uppföljning av deras utförda arbete.

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

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

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

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

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

Saneringsledare

Saneringsgrupp/-er Båt

Kriskommunikation

Saneringsgrupp/-er Fastland

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

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

Saneringsarbetet
Prioriteringar
Prioriteringar under pågående saneringsarbete görs av samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd
med Miljöenheten i mellersta Bohuslän. Prioriteringar ska göras utifrån lokala förutsättningar,
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps rekommendationer i ”Kommunens
oljeskadeskydd” samt webb-verktyget ”Digital Miljöatlas 6”.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sida 9 av 10

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

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

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

Tänk på miljön innan du skriver ut
Sida 10 av 10

