
 
 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
kallas till sammanträde onsdagen den 13 mars kl. 17.30 i kommunfullmäktiges 
sessionssal, Kungsgatan 44 Lysekil, för behandling av följande ärenden: 
 
Ärende 

1. Val av justerare samt fastställande av tid och plats för justering 

2. Avsägelser  

3. Valärende  

4. Samverkan mellan Lysekils kommun och Polisen – Medborgarlöfte 2019 

5. Förändrad inriktning av verksamheten i Lysekils Hamn AB 

6. Destinationsstrategi Lysekil 2030 

7. Fördelning av statlig ersättning för vissa utlänningar 

8. Taxa för färdtjänstresor till och från dagverksamhet för personer med 
demenssjukdom 

9. Nyinkomna motioner  
a)  

10. Nyinkomna frågor och interpellationer  
a)  

11. Anmälningsärenden 

− Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-01-30, § 2 – Budget för 
kommunstyrelsen 2019 (LKS 2019-017) 

− Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-01-30, § 3 – Budget för 
kommunstyrelsen som nämnd2019 (LKS 2019-017) 

− Beslut från länsstyrelsen om ny ersättare för Lysekilspartiet 
 (LKS 2019-010) 

 

 

Lysekil 2019-03-05 
  
Klas-Göran Henriksson  Mari-Louise Dunert 
Ordförande   Sekreterare 

 



 
 
 
 
 

JUSTERINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019 
 

Namn 
JUSTERAT 

ÅR/MÅNAD Namn JUSTERAT ÅR/MÅNAD 

Jan-Olof Johansson (S) 2018/10 Jeanette Janson (LP) 2018/10 
Christina Gustafson (S) 2018/11 Ronald Rombrant (LP) 2018/11 
Ricard Söderberg (S) 2018/12 Ronny Hammargren (LP) 2019/02 
Siv Linnér (S) 2019/02 Bo Gustafsson (LP) 2018/12 
Margareta Carlson (S)  Annette Calner (LP)  
Anders C Nilsson (S)  Gert-Ove Forsberg (LP)  
Roger Siverbrant (S)  Fredrik Häller (LP)  
    
  Ulf Hanstål (M)  
Monica Andersson (C)  Krister Samuelsson (M)  
Siw Lycke (C)  Wictoria Insulan (M)  
    
Håkan Kindstedt (L)  Håkan Smedja (V)  
Ann-Charlotte Strömwall (L)  Lina Säll (V)  
    
Maria Granberg (MP)  Yngve Berlin (K)  
  Britt-Marie Kjellgren (K)  
    
  Christoffer Zakariasson (SD)  
  Daniel Arvidsson (SD)  
  Magnus Elisson (SD)  
  Tommy Westman (SD)  
    

 
 

 

 

Justering av kommunfullmäktiges protokoll äger rum 

på kommunstyrelseförvaltningen, Kungsgatan 44, Lysekil 

 

onsdagen 20 mars 2019 

1 



Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Från: Catharina Hansson <nina-hansson@telia.com>  
Skickat: den 3 mars 2019 22:11 
Till: Mari-Louise Dunert <Mari-Louise.Dunert@lysekil.se> 
Ämne: Avsägelse 

Hej! 
Vill härmed avsäga mig platsen som ledamot i valnämnden. 
Återkoppla gärna när det kommer upp på KF samt om det är något mer ni behöver. 
Tack på förhand! 

Vänligen 
Catharina Hansson (LP) 
Bohusvägen 11 
45335 Lysekil 
0708-444849 

Din integritet är viktig för oss och vi är noggranna med att bara hantera de personuppgifter vi behöver 
för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, eller den tjänsten berör. Om du vill veta mer om 

mailto:nina-hansson@telia.com
mailto:Mari-Louise.Dunert@lysekil.se


Från: Mari-Louise Dunert 
Skickat: den 1 mars 2019 08:37 
Till: Registrator Lysekils kommun 
Ämne: VB: Valnämnden  
 
Kategorier: Lena 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Mari-Louise Dunert 
Kommunsekreterare, avdelningen för verksamhetsstöd, kommunstyrelseförvaltningen 
 
Tel. 0523-61 31 04 | Mob. 070-54 23 757 | mari-louise.dunert@lysekil.se | Lysekils Kommun, 453 80 
Lysekil 
 
______________________________________________________ 
 
 
 
Kungsgatan 44, 453 80 Lysekil 
 
Tänk på miljön innan du skriver ut 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Nicholas Mattiasson 
Skickat: den 28 februari 2019 17:38 
Till: Mari-Louise Dunert <Mari-Louise.Dunert@lysekil.se> 
Ämne: Valnämnden 
 
 
Hej 
 
 
Jag avsäger mig platsen som ersättare i valnämnden 
 
 
Mvh Nicholas Mattiasson 
Skickat från min iPhone 
________________________________ 
 Din integritet är viktig för oss och vi är noggranna med att bara hantera de personuppgifter vi behöver 
för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, eller den tjänsten berör. Om du vill veta mer om 
hur vi behandlar personuppgifter, vänligen besök kommunens hemsida på: 
Så här hanterar Lysekils kommun dina personuppgifter<http://lysekil.se/kommun-och-
politik/kommunens-organisation/sa-har-hanterar-lysekils-kommun-dina-personuppgifter.html> 
 

mailto:mari-louise.dunert@lysekil.se
mailto:Mari-Louise.Dunert@lysekil.se
http://lysekil.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/sa-har-hanterar-lysekils-kommun-dina-personuppgifter.html
http://lysekil.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/sa-har-hanterar-lysekils-kommun-dina-personuppgifter.html


Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2019-02-27 17 (23) 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 32

Samverkan mellan Lysekils kommun och Polisen - Medborgarlöften 2019 
Dnr: LKS 2019-043 

Kommunpolisen har tillsammans med tjänstemän från Lysekils kommun reviderat 
2018 års medborgarlöfte och tagit fram förslag på ett nytt medborgarlöfte som 
föreslås gälla från februari 2019 till och med februari 2020. Ett medborgarlöfte är ett 
arbete eller åtgärd som kommunen och/eller polisen åtar sig att göra och som ska 
kommuniceras med medborgarna. 

Som grund för medborgarlöftet finns en gemensamt framtagen kartläggning och 
analys av trygghet och brott i Lysekils kommun samt en uppföljning av 2018 års 
arbete och medborgarlöfte. 

Vid sammanträdet framhöll Ronald Rombrant att det enligt ”Riktlinjer för Lysekils 
kommuns trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete” så ska rapportering ske 
till kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU). Men kommunstyrelsen beslutade 
2019-01-30 att upphöra med KSLU och därmed bör rapporteringen ske till 
kommunstyrelsen istället. Förvaltningen meddelar att ärendet finns med till 
kommande sammanträde med kommunstyrelsen samt att rapportering är inbokat vid 
ytterligare tre tillfällen för 2019 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-07 
Förslag till Medborgarlöfte för Lysekils kommun 
Uppföljning av medborgarlöfte 2018 
Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun 2019 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg att 
rapportering ska ske varannan månad till kommunstyrelsen med start mötet 27 mars 
2019. (vilket enligt ”Riktlinjer för Lysekils kommuns trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbete” som antogs av fullmäktige 2018-05-17, skulle ha skett 
varannan månad till KSLU, men eftersom det utskottet har tagits bort måste 
rapporteringen rimligtvis ske till kommunstyrelsen istället) 

Emma Nohrén (MP): Bifall till förvaltningens förslag, avslag på Ronald Rombrants 
tilläggsförslag med hänvisning att det har vidtagits åtgärd från förvaltningen. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Ronald Rombrants m.fl. förslag till bifall. 

Proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag. 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2019-02-27 18 (23) 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. förslag till bifall och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordförande ställer proposition Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsförslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att rapportering ska ske varannan månad till 
kommunstyrelsen med start den 27 mars 2019. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
medborgarlöfte 2019 för Lysekils kommun. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
Säkerhetssamordnaren 
Folkhälsostrateg 
Integrationssamordnare 

mardun001
Linje  
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Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 
2019-02-07 

Dnr 
LKS 2019-000043 

 
Kommunstyrelseförvaltningen/avd. hållbar utveckling 
Anna Nyman Holgersson, 0523-613109 
anna.nyman-holgersson@lysekil.se 
 
 

Samverkan mellan Lysekils kommun och Polisen - 
Medborgarlöften 2019 
 

Sammanfattning 
Kommunpolisen har tillsammans med tjänstemän från Lysekils kommun reviderat 
2018 års medborgarlöfte och tagit fram förslag på ett nytt medborgarlöfte som 
föreslås gälla från februari 2019 till och med februari 2020. Ett medborgarlöfte är 
ett arbete eller åtgärd som kommunen och/eller polisen åtar sig att göra och som 
ska kommuniceras med medborgarna. 

Som grund för medborgarlöftet finns en gemensamt framtagen kartläggning och 
analys av trygghet och brott i Lysekils kommun samt en uppföljning av 2018 års 
arbete och medborgarlöfte.      

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
medborgarlöfte 2019 för Lysekils kommun. 

Ärendet 
Som utgångspunkt för samverkan mellan Lysekils kommun och Polismyndigheten 
har kommunpolisen och tjänstepersoner från Lysekils kommun reviderat 2018 års 
medborgarlöfte och tagit fram förslag till ett nytt medborgarlöfte som föreslås gälla 
från februari 2019 till och med februari 2020.  

Förvaltningens utredning 
Lysekils kommun har sedan 2010 haft en samverkansöverenskommelse med 
polisen. Polismyndigheten vill man som grund för samverkan även fortsättningsvis 
ha samverkansöverenskommelser och medborgarlöften. Nuvarande 
samverkansöverenskommelse tecknades 2018 och gäller även under 2019. 
Medborgarlöftet tas fram årsvis.  

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens styrmodell och ett sätt för polisen 
att komma närmare medborgaren. Arbetsmetoden bygger främst på momenten 
medarbetardialog, medborgardialog och kommunikation av medborgarlöften. Ett 
medborgarlöfte är ett arbete eller åtgärd som kommunen och/eller polisen åtar sig 
att göra och som ska kommuniceras med medborgarna.  

Kommunpolisen och tjänstemän vid Lysekils kommun har kartlagt och analyserat 
trygghet och brott i Lysekils kommun samt följt upp föregående års 
medborgarlöfte.  

Kartläggningen visar att otryggheten i Lysekils kommun påverkas av låg social 
kontroll (få människor i rörelse) samt oro för droger och ungdomskriminalitet.  

Med kartläggning och analys som grund samt uppföljning av 2018 års 
medborgarlöfte har kommunpolisen och tjänstemän från Lysekils kommun 
gemensamt arbetat fram ett nytt förslag till medborgarlöfte 

http://www.lysekil.se/
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Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Anna Nyman Holgersson 
Folkhälsostrateg 

 

Bilagor 
Förslag till Medborgarlöfte för Lysekils kommun 
Uppföljning av medborgarlöfte 2018 
Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun 2019 

Beslutet skickas till  
Polismyndigheten, Lokalpolisområde Västra Fyrbodal 
Kommunfullmäktige  
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 

http://www.lysekil.se/


 

 

 
 
 
 

Medborgarlöften är en del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöftet utgår från en kartläggning som 
lokalpolisområde Västra Fyrbodal tillsammans med Lysekils kommun genomfört under 
2018.  

Kartläggningen resulterade i att en lokal lägesbild togs fram och prioriterades. Den lokala 
lägesbilden baserades på SCB:s medborgarundersökning, EST-arbetet, dialog med 
samarbetsparter, Polisens medarbetarundersökning samt aktuell brottsstatistik och lokal 
drogvaneundersökning.  

 

Problemområde 

Kartläggningen visar att otryggheten i Lysekils kommun påverkas av låg social kontroll (få 
människor i rörelse) samt oro för droger och ungdomskriminalitet.  

 

Medborgarlöfte som kommer att löpa från februari 2019-februari 2020 

Samordning av trygghetsfrämjande resurser genom arbetsmetoden EST (effektiv 
samordning för trygghet).  

• Lysekils kommun och Polisen tar var fjortonde dag fram en gemensam lägesbild 
utifrån EST. 

• Lysekils kommun tar varannan månad fram en kommunikativ lägesbild som görs 
känd för allmänheten.  

 

Ökad social kontroll i Lysekils kommun: 

• Polisen kommer att prioritera sin närvaro i Lysekils kommun utifrån den 
gemensamma lägesbilden i EST-arbetet.  

• Lysekils kommun vidareutvecklar arbetet med Trygghetsvandrare, bestående av 
föräldrar och andra vuxna förebilder, i syfte att öka människor i rörelse i Lysekils 
kommun.  

 

Samverkan mot droger och ungdomskriminalitet: 

• Polisen genomför minst två insatser i syfte att förhindra och begränsa 
narkotikabrott bland ungdomar. Kommunen medverkar till att snabbt kunna 
hjälpa ungdomar med problem.   



 

 

• Lysekils kommun förhindrar nyrekrytering av unga genom att arbeta 
uppsökande/fältande samt utveckla positiva mötesplatser för unga.  

• Lysekils kommun arbetar med kommunikation kring droger och dess inverkan i 
syfte att förebygga narkotikaanvändning.    

• SSPF (grundskola, gymnasium, fritidsgård, socialtjänsten samt Polisen) riktar 
under 2019 sina insatser särskilt mot de individer som finns med i 
ungdomsgrupperingarna. Gruppen ska träffas minst varannan vecka, och har i 
syfte att hjälpa ungdomar med risk för kriminalitet.  

 

Uppföljning och utvärdering 

Arbetet med medborgarlöftet kommer att följas upp och utvärderas för att se om arbetet 
har haft effekt bl.a. genom granskning av brottsstatistik. Om utvärderingen visar att inte 
önskad effekt uppnåtts kan medborgarlöftet förlängas. I annat fall tas ett nytt 
medborgarlöfte fram.  

 
 
 
______________________ 
 
Stefan Kristiansson  
Chef lokalpolisområde  
Västra Fyrbodal 
 
 
 
______________________ ________________________ 
  
Jan-Olof Johansson   Leif Schöndell 
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör 
Lysekils kommun  Lysekils kommun 
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Uppföljning av 2018 års medborgarlöfte och samverkans-
överenskommelse mellan Lysekils kommun och Polisen 

 
Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Lysekils kommun 

Som stöd i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Lysekils 
kommun finns Trygghetsgruppen där kommunpolis, säkerhetssamordnare, 
integrationsstrateg och folkhälsostrateg ingår.  

Trygghetsgruppen arbetar utifrån framtagna riktlinjer för trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbete. Avrapportering ska ske löpande till 
kommundirektörens ledningsgrupp samt till kommunstyrelsen i enlighet med 
framtagna riktlinjer. Gruppen träffas varannan vecka för sammanställning av 
gemensam lägesbild enligt arbetsmetoden ”Effektiv samordning för trygghet” 
(EST).  

Det gemensamma arbetet 2018 har utgått från EST, framtaget medborgarlöfte 
samt underskriven samverkansöverenskommelse mellan Lysekils kommun och 
polisen med tillhörande handlingsplan.  

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens styrmodell och ett sätt för 
polisen att komma närmare medborgaren. Arbetsmetoden bygger främst på 
momenten medarbetardialog, medborgardialog och kommunikation av 
medborgarlöften. Ett medborgarlöfte är ett arbete eller åtgärd som kommunen 
och/eller polisen åtar sig att göra och som ska kommuniceras med medborgarna.  

Till grund för medborgarlöftet finns en kartläggning. Kartläggningen innehåller 
brottsstatistik, resultat av SCB:s medborgarundersökning, information från 
verksamheter (genom EST) samt annan statistik som är relevant för framtagande 
av en gemensam problembild. Utifrån problembilden togs förslag till 
medborgarlöfte. 2018 års medborgarlöfte var det andra som tagits fram.  

I medborgarlöftet 2018 lovade Polisen och Lysekils kommun att under året 
särskilt fokusera på att öka tryggheten i Lysekils kommun genom polisiär närvaro 
och att öka antalet människor i rörelse samt att arbeta mot droger och 
gängbildning.  
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Uppföljning 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medborgarlöfte 2018 
Aktivitet Syfte Vem/vilka Resultat 
Polisen kommer att öka sin närvaro i 
Lysekils kommun genom fler trafik- och 
personkontroller 

Ökad polisnärvaro Polisen Antalet HR prio 1-5 har 
ökat från 92 st. 2017 
till 100 st.  2018.  

Polisen utökar sina öppettider på 
polisstationen 

Ökad tillgänglighet till 
polisen 

Polisen,  Polisstationens 
reception har utökat 
sina öppettider med en 
dag i veckan 

Lysekils kommun vidareutvecklar arbetet 
med Trygghetsvandrare, bestående av 
föräldrar och andra vuxna förebilder, i syfte 
att öka människor i rörelse i Lysekils 
kommun. 

Öka antalet människor i 
rörelse. Vuxna som 
möter ungdomar.  

Lysekils 
kommun, 
polisen 

23 trygghetsvandrare  
28 trygghetsvandringar 
under 2018 
4 utbildningstillfällen 
under 2018 

Polisen genomför insatser i syfte att 
förhindra och begränsa narkotikabrott bland 
ungdomar. Kommunen medverkar till att 
snabbt kunna hjälpa ungdomar med 
problem.  

Minska tobaks- alkohol- 
och 
narkotikaanvändningen 
bland unga  

 

Polisen, 
Lysekils 
kommun 

Krogkontroller har 
genomförts 
Arbete i SSPF 
I övrigt ingen riktat 
insats 
 

Förhindra nyrekrytering av unga i 
kriminalitet genom att arbeta med 
alternativa fritidsaktiviteter/ mötesplatser. 

Stärka skyddsfaktorer / 
positiv fritid för fler  

Lysekils 
kommun 

Påbörjat IOP 
kulturmötesplats 
Beslutad Kultur- och 
fritidsprogram (UBN) 
 

Lysekils kommun arbetar mer intensivt 
under 2018 med kommunikation kring 
droger och dess inverkan i syfte att 
förebygga narkotikaanvändning.   

 Lysekils 
kommun 

Gemensamma 
informationsinsatser 
Valborg + Halloween 
Stärkt intern 
kommunikation via 
SSPF och mellan 
verksamheter 

Det finns en samverkansgrupp som består 
av representanter från grundskola, 
gymnasium, fritidsgård, socialtjänsten samt 
Polisen (SSPF). Gruppen ska träffas minst 
varannan vecka, och har i syfte att hjälpa 
ungdomar med risk för kriminalitet.  

Identifiera och hjälpa 
ungdomar med risk för 
kriminalitet 

Lysekils 
kommun,  
Polisen 

Genomfört enligt plan.  

 
De områden som Lysekils kommun och polisen identifierat som fortsatt angelägna och/eller där insatser inte gjorts 
i tillräcklig omfattning lyfts över till nästa års medborgarlöfte. Dessa kommenteras också i sammanfattningen. 
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Sammanfattning av 2018 

I uppföljningen 2017 identifierades ett antal utvecklingsområden. Ett var att 
vidareutveckla BRÅ-modellen genom implementering av arbetsmetoden ”EST – 
effektiv samordning för trygghet”. En annan var att ytterligare förankra 
trygghetsarbetet i kommunens verksamheter samt i politiken och att få en 
tydligare organisation samt ledning och styrning av arbetet.  

Vintern/våren 2018 förekom en mängd oroligheter i Lysekils kommun med bland 
annat ungdomsgrupperingar som attackerade väktarbilar. Oroligheterna förde 
med sig ett negativt medialt fokus på Lysekil som en otrygg kommun. Behovet att 
ytterligare strukturera upp trygghetsarbetet blev påtagligt. Under våren 2018 togs 
nya riktlinjer för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete fram. 
Riktlinjerna syftade till att tydliggöra roller och ansvar i trygghetsarbetet.  
I riktlinjerna tydliggjordes också att Lysekils kommuns arbete skulle utgå från 
metoden ”Effektiv samordning för trygghet” – EST. Bilden vid årsskiftet 2018-
2019 är att läget lugnat sig och att Lysekils kommun inför 2019 är mer redo att 
löpande hantera händelser genom de nya riktlinjerna men framför allt genom 
arbetet inom ramen för EST.  

Några särskilt positiva händelser under året är; 

• Framtagande av riktlinjer för trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbete som har tydliggjort strukturen (ansvar och roller) för 
trygghetsarbetet.  

• Implementeringen av Effektiv samordning för trygghet som fått positiv 
feedback från både medverkande parter och polismyndigheten. Har 
bidragit till en kontinuerlig lägesbild med möjlighet att sätta in åtgärder i 
ett tidigare skede.  

Övriga aktiviteter    
Aktivitet Syfte Vem/vilka Resultat 
Nya riktlinjer för trygghetsfrämjande- och 
brottsförebyggande arbete framtaget 

Tydliggöra strukturer 
för arbetet 

Trygghetsgruppen Klart 

Effektiv samordning för trygghet (EST) 
har implementerats som arbetsmetod  

Bättre och mer 
kontinuerlig lägesbild 

Trygghetsgruppen Pågår 

Grannsamverkan flerbostadshus i 
Badhusberget. 

Ökad trygghet samt 
minskat antal brott 

Lysekilsbostäder, 
Lysekils kommun, 
Polisen 

Startat upp på minst två 
gårdar 

Viktiga vuxna – möten mellan föräldrar 
och verksamheter. 

Ökad kommunikation 
och kortare 
kontaktvägar 

Föräldrar, Lysekils 
kommun, Polisen 

Nätverk finns – arbetet 
fortlöper 

Körkortsinformation målgruppen 
nyanlända   

Informera om 
trafiksäkerhet i Sverige 

Lysekils kommun Genomfört 
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• SSPF-arbetet har utvecklats positivt. En tillfällig 
koordinator/processledare har under 2018 stöttat arbets- och styrgruppen 
med förtydligande av rutiner och metodutveckling. Detta har lett till att 
andra kommuner nu vänder sig till Lysekil för att ta del av vårt arbete 
samt att Polismyndigheten ger Lysekils kommun mycket positiv feedback 
för vårt fina arbete.  

• Arbetet som påbörjades kring idéburet offentligt partnerskap som syftar 
till att skapa en kulturmötesplats i Lysekils kommun.  

• ”Viktiga Vuxna” - möten som bidragit till ökad kontakt mellan 
vårdnadshavare och kommunens personal.  

• Trygghetsvandringarna som vidareutvecklats genom att man bytt lokal, 
senarelagt vandringarna och infört planeringsmöten varannan månad för 
att stärka gruppkänslan och underlätta planeringen. I samband med 
planeringsmötena har man möjlighet att introducera nya 
trygghetsvandrare.  

Självklart kvarstår många utmaningar. Förebyggande arbete kan i vissa fall ge 
effekt på kort sikt men ofta handlar det om ett mer långsiktigt arbete. Några 
särskilda utmaningar som vi tar med oss till 2018 är; 

• Polisnärvaron i Lysekils kommun. Polisen har uttalat en ambition att 
stärka bemanningen i Lysekil och utveckla verksamheten lokalt. Det 
kommer troligtvis att ta tid innan personal har rekryterats.  

• Det finns fortfarande utmaningar gällande narkotika (och andra droger) 
bland unga. 

o Här önskar Lysekils kommun att polisen arbetar mer intensivt mot 
samhället i stort samt mot skolan. 

o Lysekils kommun behöver också samarbeta bättre med regionen 
kring unga som testar/använder narkotika. Delregionalt har 
regionen fattat beslut om att inrätta så kallade ”Mini-Maria-
mottagningar” i Fyrbodalsområdet vilket kan öka 
förutsättningarna för samverkan.  

o Under 2019 kommer förutsättningarna för att etablera en 
Ungdomscentral i Lysekil utredas.  

o Vi behöver också arbeta mer aktivt med information och 
utbildning gällande narkotika. Under 2019 görs en ny 
drogvaneundersökning vilket ses som en möjlighet att även inom 
detta område hitta bättre strukturer långsiktig.  

• Samarbete med våra handlare/näringsliv som är viktiga samarbetsparter. 
Detta har vi försökt arbeta med under 2018 men inte riktigt lyckats. Vi 
önskar få med dem som inrapportörer i EST via en samordningsfunktion 
inom näringslivet.    

Trygghet och brott – trender 

I 2018 års kartläggning av trygghet och brott finns statistik kring 
brottsutvecklingen samt information om problembilden i Lysekils kommun. 
Kartläggningen genomförs varje år inför att nya medborgarlöften tas fram.  
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Kartläggning av trygghet och brott i 
Lysekils kommun  
Del 1- rapport 

Inledning 
Denna kartläggning är en första överblick över brotts- och trygghetssituationen i 
Lysekils kommun. Kartläggningen omfattar statistik från Brottsförebyggande 
rådets databas, polisens statistik och data samt verksamheter och andra aktörers 
kunskap kring trygghet och brott i Lysekils kommun. Syftet med kartläggningen 
är att utgöra en grund för framtagande av gemensam problembild.  

  

Statistik från BRÅ 
Totalt antal anmälda brott 

Diagrammet visar antalet anmälda brott per 100 000 invånare i Lysekils, 
Sotenäs och Munkedals kommuner samt riket mellan 2010 och 2018.   

 

Antalet anmälda brott har varierat över tid men skiljer sig inte märkbart åt. Det 
handlar för Lysekils del om mellan 1300 och 1700 anmälda brott per år under 
perioden.  

Trenden för 2018 visar att antalet anmälda brott ligger på i stort sett samma 
nivåer som föregående år.  
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Aktuell statistik från polisen 
 

Våld i offentlig miljö  

 

Källa: Polismyndigheten 

Antalet anmälda våldsbrott (offentlig miljö) har minskat något sedan 2017 men 
ligger på något högre nivåer jämfört med 2015 och 2016. Enligt 
Polismyndigheten finns tydliga toppar i juni vilket kan förklaras av 
midsommarhelg och evenemang under denna period.   

Skadegörelse 

 

Källa: Polismyndigheten 

Antalet anmälda skadegörelsebrott ligger ganska konstant över tid.  
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Inbrott i villa och fritidshus 

Antal anmälda brott 2015-2018 

 
Källa: Polismyndigheten 

Lysekils kommun har jämförelsevis få inbrott i villa och fritidshus. En liten 
ökning kan skönjas 2018.  

 

Medborgarens perspektiv 
Under 2018 har ingen ny trygghetsundersökning i egen regi genomförts. 
Trygghetsfrågor finns med i SCB:s medborgarundersökning. 2018 års resultat 
visar en försämring av medborgarnas upplevda trygghet jämfört med 2017.    
 

Organisationens kunskap - EST 
Kommunala verksamheter och samarbetsparter 

Kommunens verksamheter och kommunala bolag har i arbetet med Effektiv 
samordning för trygghet (EST) bidragit med information genom regelbunden 
inrapportering till Trygghetsgruppen. I EST-arbetet har man fokus på 
situationen, platsen och miljön. Syftet är att identifiera otrygga platser och sätta 
in åtgärder så fort som möjligt.  

EST-inrapportörer träffades för en uppföljning i december och konstaterade då 
att nuvarande medborgarlöften stämmer väl överens med nuvarande 
problembild.  
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Del 2- Nuläge  

Antalet anmälda brott totalt ligger på ungefär samma nivåer som tidigare år.  

Befolkningen i Lysekils kommun uppger sämre resultat avseende upplevd 
trygghet i 2018 års medborgarundersökning. En trolig förklaring till resultatet är 
uppmärksammade brott och händelser under tidig vår 2018 samt 
väskryckningar sommar/höst 2018. Karaktären på dessa brott har sannolikt 
påverkat känslan av trygghet.  

Under 2018 upprättades nya riktlinjer för trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbete. Bland annat infördes arbetsmetoden Effektiv 
samordning för trygghet (EST). I EST-arbetet ligger fokus på att identifiera ett 
antal indikatorer som enligt kriminologiska teorier påverkar tryggheten; 
Ungdomssamlingar, skadegörelse, upplevelsen av olika fysiska platser m.fl.  

Det nya arbetssättet har inneburit att Lysekils kommun och polisen upprättar en 
gemensam lägesbild var fjortonde dag. I samband med detta fastställs 
prioriterade geografiska områden där trygghetsfrämjande resurser gemensamt 
ska öka den sociala kontrollen.  

Utifrån årsuppföljningen som gjordes i EST-arbetet framgick att en viktig 
framgångsfaktor är fältfunktioner.  

Vidare har en kommunikativ lägesbild införts som innebär en sammanfattad bild 
av trygghetsläget i Lysekils kommun. Denna lägesbild publiceras på Lysekils 
kommuns hemsida och sprids i sociala medier. Syftet är att möjliggöra för 
kommuninvånare att få information om vad som görs i det trygghetsfrämjande 
och brottsförebyggande arbetet.  

Del 3- Medborgarlöfte 

Kartläggningen visar att otryggheten i Lysekils kommun påverkas av låg social 
kontroll (få människor i rörelse) samt oro för droger och ungdomskriminalitet.  

Lysekils kommun och Polismyndigheten fortsätter sitt gemensamma arbete med 
EST (effektiv samordning för trygghet) som utgångspunkt i det 
trygghetsfrämjande arbetet. Lysekils kommun och Polismyndigheten ska 
tillsammans: 

• Var fjortonde dag ta fram en gemensam lägesbild. 

• Varannan månad ta fram en kommunikativ lägesbild som görs känd för 
allmänheten.  
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Öka tryggheten i Lysekils kommun genom polisiär närvaro samt öka antalet 
människor i rörelse: 

• Polisen kommer att prioritera sin närvaro i Lysekils kommun utifrån 
den gemensamma lägesbilden i EST-arbetet.  

• Lysekils kommun vidareutvecklar arbetet med Trygghetsvandrare, 
bestående av föräldrar och andra vuxna förebilder, i syfte att öka 
människor i rörelse i Lysekils kommun.  

 

Samverkan mot droger och ungdomskriminalitet 

• Polisen genomför insatser i syfte att förhindra och begränsa 
narkotikabrott bland ungdomar. Kommunen medverkar till att snabbt 
kunna hjälpa ungdomar med problem.   

• Lysekils kommun förhindrar nyrekrytering av unga genom att arbeta 
uppsökande/fältande samt utveckla positiva mötesplatser för unga.  

• Lysekils kommun arbetar med kommunikation kring droger och dess 
inverkan i syfte att förebygga narkotikaanvändning.    

• SSPF (grundskola, gymnasium, fritidsgård, socialtjänsten samt Polisen) 
riktar under 2019 sina insatser särskilt mot de individer som finns med i 
ungdomsgrupperingarna. Gruppen ska träffas minst varannan vecka, 
och har i syfte att hjälpa ungdomar med risk för kriminalitet.  



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2019-02-27 14 (23) 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 31

Förändrad inriktning av verksamheten i Lysekils Hamn AB 
Dnr: LKS 2019-065 

Styrelsen i Lysekils Stadshus AB har 2019-02-20 föreslagit kommunfullmäktige 
besluta att ge Lysekils Hamn AB i uppdrag att ändra inriktning på bolagets 
verksamhet innebärande att avtal om markarrende av specifika ytor i hamnområdet 
skrivs på 10 år med extern part.  

Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-06, § 119, bland annat att uppdra åt Lysekils 
Stadshus AB att utifrån den då redovisade ekonomiska analysen av 
hamnverksamheten återkomma med förslag om fortsatt inriktning och organisering 
av hamnverksamheten. 

I den ekonomiska analysen i september 2017 konstaterades att hamnverksamheten 
bedrivs med en knapp ekonomisk marginal och har behov av investeringar i underhåll 
av maskiner och anläggningar för fortsatt drift. 

Det förslag som nu lämnats av Lysekils Stadshus AB möter väl den problematik som 
beskrevs i den ekonomiska analysen. Det innebär att verksamheten i Lysekils hamn 
kan fortsätta och arbetstillfällena säkras utan att kommunen behöver ta några 
ekonomiska risker avseende investeringar för att öka hamnens kapacitet och 
konkurrenskraft. Det innebär också att Lysekils kommun får möjlighet att ta ut ett 
arrende från Lysekils Hamn AB som täcker kapitaltjänstkostnaderna för investeringar 
gjorda i kajanläggningar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-20 
Beslut från Lysekils Stadshus AB 2019-02-20 

Ajournering 
Mötet ajourneras mellan kl. 11.50 – 15.15 med anledning av lunch samt möte om 
ekonomiska förutsättningar inför budget 2020. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): Att återremittera ärendet till Lysekils Stadshus AB för en 
fullständig beredning av ärendet, bl.a. så att moderbolaget kan intyga att de avtal med 
bilagor som slutligen ska gälla finns för handen samt att alla inblandade parter är 
överens om dessa avtal. Kort sagt, Lysekils Stadshus AB måste säkerställa att ”paketet 
är packat och klart” innan kommunstyrelsen kan rekommendera fullmäktige att fatta 
beslut i ärendet, dvs att alla frågetecken är uträtade. 

Ricard Söderberg (S) och Emma Nohrén (MP): Bifall till förvaltningens förslag, avslag 
på Ronald Rombrants förslag om återremiss. 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2019-02-27 15 (23) 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. 

Proposition på Ronald Rombrants förslag om återremiss mot att avgöra ärendet idag. 

Om ärendet ska avgöras idag, proposition på Ricard Söderbergs m.fl. förslag till bifall. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants förslag om återremiss mot att 
avgöra ärendet idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 

Ordförande ställer proposition på Ricard Söderbergs m.fl. förslag till bifall och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge Lysekils Hamn AB i 
uppdrag att ändra inriktning på bolagets verksamhet innebärande att avtal om 
markarrende av specifika ytor i hamnområdet skrivs på 10 år med extern part. 
Markarrendet ska ge arrendatorn möjlighet att bedriva internationell handelshamn, 
kryssningsanlöp och stuveriverksamhet samt verksamhet som har anknytning till 
dessa verksamheter. 

Reservation 
Ronald Rombrant (LP) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2019-02-27 16 (23) 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

RESERVATION från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut 
2019-02-27 i ärende 11, Förändrad inriktning av verksamheten i Lysekil Hamn 
AB. 

Först ska sägas, vi i Lysekilspartiet är positivt inställda till att externa operatörer 
driver handelshamnen. Vi har under processen, som nu pågått i mer än tre år, 
hela tiden legat på för att minimera tidsutdräkten. 

Varför då yrka på återremiss med risk för att processen förlängs ytterligare?  Det 
finns flera skäl till detta:  

För det första anser vi det vara en självklarhet att när förslaget slutligen landar i 
kommunfullmäktige för beslut, då ska kommunfullmäktige tryggt kunna utgå 
från att ärendet har beretts och erforderliga beslut i Lysekils Stadshus AB och i 
kommunstyrelsen har fattats på goda och rättssäkra grunder. Nu är det så att 
inget av nämnda beslutsorgan har sett färdiga avtalsförslag som visar att 
inblandade parter är överens. Inte har heller har någon djupare analys av de 
ekonomiska konsekvenserna presenterats. De enda beslutsunderlagen som 
förevisats är några powerpoint-bilder som har visats. OM exempelvis alla avtal 
och kalkyler hade varit för handen när ärendet hanterades i Lysekils Stadshus AB 
den 20 februari 2019 – dvs om paketet hade varit packat och klart - då hade det 
inte varit några problem med att gå vidare till fullmäktige med ärendet, då hade 
styrelsen med gott samvete kunnat rekommendera fullmäktige att fatta beslut. 

För det andra: nu är tanken att Lysekils Hamn AB ska hantera de delar som 
återstår för att alla avtal ska komma på plats. Vi som har berett detta ärende i 
Lysekils Stadshus AB:s styrelse respektive i kommunstyrelsen kan inte vara säkra 
på att alla frågetecken är uträtade. Hellre då göra om och göra rätt!  

Som det är nu kan vi bara hoppas på och hålla tummarna för att det inte blir 
några problem i den fortsatta processen. Det kommer i så fall sannolikt att orsaka 
väsentligt större förseningar är vad en återremiss hade inneburit.  

Detta sätt att hantera frågor där externa parter vill etablera sig inger tyvärr inget 
förtroende. 

Ronald Rombrant och Fredrik Häller för Lysekilspartiet 
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Datum 
2019-02-20 

Dnr 
LKS 2019-000065 

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

Förändrad inriktning av verksamheten i Lysekils Hamn AB 
Sammanfattning 
Styrelsen i Lysekils Stadshus AB har 2019-02-20 föreslagit kommunfullmäktige 
besluta att ge Lysekils Hamn AB i uppdrag att ändra inriktning på bolagets 
verksamhet innebärande att avtal om markarrende av specifika ytor i hamnområdet 
skrivs på 10 år med extern part.  

Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-06, § 119, bland annat att uppdra åt Lysekils 
Stadshus AB att utifrån den då redovisade ekonomiska analysen av 
hamnverksamheten återkomma med förslag om fortsatt inriktning och 
organisering av hamnverksamheten. 

I den ekonomiska analysen i september 2017 konstaterades att hamnverksamheten 
bedrivs med en knapp ekonomisk marginal och har behov av investeringar i 
underhåll av maskiner och anläggningar för fortsatt drift. 

Det förslag som nu lämnats av Lysekils Stadshus AB möter väl den problematik 
som beskrevs i den ekonomiska analysen. Det innebär att verksamheten i Lysekils 
hamn kan fortsätta och arbetstillfällena säkras utan att kommunen behöver ta 
några ekonomiska risker avseende investeringar för att öka hamnens kapacitet och 
konkurrenskraft. Det innebär också att Lysekils kommun får möjlighet att ta ut ett 
arrende från Lysekils Hamn AB som täcker kapitaltjänstkostnaderna för 
investeringar gjorda i kajanläggningar.  

   

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge Lysekils Hamn AB i 
uppdrag att ändra inriktning på bolagets verksamhet innebärande att avtal om 
markarrende av specifika ytor i hamnområdet skrivs på 10 år med extern part. 
Markarrendet ska ge arrendatorn möjlighet att bedriva internationell handelshamn, 
kryssningsanlöp och stuveriverksamhet samt verksamhet som har anknytning till 
dessa verksamheter.   

    

Ärendet 
Styrelsen i Lysekils Stadshus AB har 2019-02-20 föreslagit kommunfullmäktige 
besluta att ge Lysekils Hamn AB i uppdrag att ändra inriktning på bolagets 
verksamhet innebärande att avtal om markarrende av specifika ytor i hamnområdet 
skrivs på 10 år med extern part. Markarrendet ska ge arrendatorn möjlighet att 
bedriva internationell handelshamn, kryssningsanlöp och stuveriverksamhet samt 
verksamhet som har anknytning till dessa verksamheter.  

Bakgrunden är de olika utredningar om den framtida inriktningen av verksamheten 
i Lysekils hamn som utretts sedan 2016 vilka beskrivs i VD:s tjänsteskrivelse till 
Lysekils Stadshus AB som utgör underlag för styrelsens beslut (bilaga). 

http://www.lysekil.se/
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Förvaltningens synpunkter  
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-06, § 119, bland annat att uppdra åt Lysekils 
Stadshus AB att utifrån den då redovisade ekonomiska analysen av 
hamnverksamheten återkomma med förslag om fortsatt inriktning och 
organisering av hamnverksamheten senast 2017-12-31 för vidare beslut i 
kommunfullmäktige. Det är dock först nu som underlag för beslut finns framme. 

I den ekonomiska analysen i september 2017 konstaterades att hamnverksamheten 
bedrivs med en knapp ekonomisk marginal och har behov av investeringar i 
underhåll av maskiner och anläggningar för fortsatt drift. Vidare gjordes 
bedömningen att med nuvarande kapacitet så har hamnen svårt att konkurrera och 
få nya kunder och långsiktiga affärsförbindelser. För att åstadkomma detta behöver 
nya och större investeringar göras för att långsiktigt säkra verksamheten, vilket 
skulle innebära en ökad ekonomisk risk för kommunen som ägare i det fall att nya 
kunder inte kan attraheras. 

Kommunstyrelseförvaltningens slutsats var att frågan om framtida organisering 
och inriktning för hamnverksamheten behövde belysas ytterligare. Frågan om 
kommunens ekonomiska risk var en viktig del, liksom det faktum att 
hamnverksamheten direkt och indirekt sysselsätter 30 – 35 personer. Nya beslut 
om inriktning och organisering måste vägas mot dessa faktorer. 

Det förslag som nu lämnats av Lysekils Stadshus AB möter väl den problematik 
som beskrevs i den ekonomiska analysen. Det innebär att verksamheten i Lysekils 
hamn kan fortsätta och arbetstillfällena säkras utan att kommunen behöver ta 
några ekonomiska risker avseende investeringar för att öka hamnens kapacitet och 
konkurrenskraft. Det innebär också att Lysekils kommun får möjlighet att ta ut ett 
arrende från Lysekils Hamn AB som täcker kapitaltjänstkostnaderna för 
investeringar gjorda i kajanläggningar.  

Kommunstyrelseförvaltningens samlade bedömning är att kommunstyrelsen kan 
tillstyrka förslaget från Lysekils Stadshus AB. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör  
 

Bilaga 
Beslut från Lysekils Stadshus AB 2019-02-20 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Lysekils Stadshus AB 
Lysekils Hamn AB 

http://www.lysekil.se/
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 Datum   
 2019-02-20  
 

Lysekils Stadshus AB 
Leif Schöndell, 0523 – 61 31 01 
leif.schondell@lysekil.se 

 

Förändrad inriktning av verksamheten i Lysekils Hamn AB 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge Lysekils Hamn AB i uppdrag 
att ändra inriktning på bolagets verksamhet innebärande att avtal om markarrende 
av specifika ytor i hamnområdet skrivs på 10 år med extern part.  
Markarrendet ska ge arrendatorn möjlighet att bedriva internationell handelshamn, 
kryssningsanlöp och stuveriverksamhet samt verksamhet som har anknytning till 
dessa verksamheter.  
 
Ärendet 
Lysekils Stadshus AB gav 2016-02-24 VD i uppdrag att ta fram ett 
utredningsdirektiv gällande framtida hamnverksamhet i Lysekil. 2016-05-11, § 84, 
gav kommunstyrelsen kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra en 
utredning av hamnverksamheten utifrån det direktiv som tagits fram av Lysekils 
Stadshus AB. Uppdraget att genomföra utredningen gick till SWECO som i 
rapporten ”Lysekils hamn - vägval för framtiden” redovisade omvärldstrender, 
förslag på möjliga verksamhetsformer samt strategisk inriktning. Rapporten 
redovisades till kommunstyrelsen 2017-05-03, § 72, som beslutade att förslagen i 
rapporten skulle kompletteras med en fördjupad ekonomisk analys. 
 
Den ekonomiska analysen redovisades till kommunstyrelsen 2017-09-06, § 119. I 
denna konstaterades att hamnverksamheten bedrivs med en knapp ekonomisk 
marginal och har behov av investeringar i underhåll av maskiner och anläggningar 
för fortsatt drift. Vidare gjordes bedömningen att med nuvarande kapacitet så har 
hamnen svårt att konkurrera och få nya kunder och långsiktiga affärsförbindelser. 
För att åstadkomma detta behöver nya och större investeringar göras för att 
långsiktigt säkra verksamheten, vilket skulle innebära en ökad ekonomisk risk för 
kommunen som ägare i det fall att nya kunder inte kan attraheras. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens slutsats var att frågan om framtida organisering och 
inriktning för hamnverksamheten behövde belysas ytterligare. Frågan om 
kommunens ekonomiska risk var en viktig del, liksom det faktum att 
hamnverksamheten direkt och indirekt sysselsätter 30 – 35 personer. Nya beslut om 
inriktning och organisering måste vägas mot dessa faktorer. 
 
Kommunstyrelsens beslut blev bland annat att uppdra åt Lysekils Stadshus AB att 
dels utifrån analysen fortsätta dialogen med Lysekils Hamn AB, dels att återkomma 
med förslag om fortsatt inriktning och organisering av hamnverksamheten senast 
2017-12-31 för vidare beslut i kommunfullmäktige. 
 

Hösten 2017 genomfördes en RFI (Request for information) i syfte att undersöka 
marknadens intresse för en koncessionsupphandling avseende hamnverksamheten. 
Resultatet av denna redovisades till styrelsen i Lysekils Stadshus AB 2017-12-18 som  

http://www.lysekil.se/
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då beslutade att ge VD i uppdrag att fortsätta arbetet med inriktning på att lägga ut 
driften av hamnverksamheten på en extern operatör. 

Det fortsatta utredningsarbetet, i vilket juridisk expertis anlitades, gav vid handen 
att en koncessionsupphandling av hamnverksamheten inte bedömdes som ett 
lämpligt alternativ. De juridiska förutsättningarna för hamnverksamheten i form av 
gällande avtal, tillstånd med mera samt juridiska konsekvenser av alternativa vägval 
togs fram och redovisades för styrelsen i Lysekils Stadshus AB 2018-05-07. Utifrån 
de faktiska förutsättningarna förordades att istället för en koncessionsupphandling 
upplåta ytor i Lysekils hamn till en extern operatör genom ett markarrende. Med 
detta som utgångspunkt fick VD i uppdrag att gå vidare med att sondera möjligheter 
att skriva avtal med en extern part om arrende av specifika ytor i Lysekils hamn. 

Det är detta uppdrag som en arbetsgrupp bestående av VD i Lysekils Stadshus AB, 
VD i Lysekils Hamn AB samt bolagsekonom från kommunstyrelseförvaltningen 
arbetat vidare med. I ärendet redovisas därför inga alternativa förslag eftersom 
vägvalet att gå vidare med att arrendera ut marken inom hamnområdet är gjort 
sedan tidigare. 

 

VD:s utredning 
Sedan i juni 2018 har överläggningar skett med en av de intressenter som anmälde 
intresse för hamnverksamheten i RFI:n hösten 2017. Denne bedriver idag 
logistikverksamhet i Lysekils hamn och hyr större delen av de befintliga magasinen.  
 
Efter flera möten och omfattande kontakter i övrigt har överläggningarna lett fram 
till att parterna är överens om att Lysekils Hamn AB tecknar ett andrahandsarrende 
(LHAB arrenderar av Lysekils kommun) på 10 år med den externa parten avseende 
ytor inom hamnområdet där man får möjlighet att bedriva internationell 
handelshamn, kryssningsanlöp och stuveriverksamhet samt verksamhet som har 
anknytning till dessa verksamheter. Arrendeavgiften sätts till 2 750 000 kronor per 
år med årlig indexuppräkning. De två första åren sätts avgiften ned med 250 000 
kronor per år.  
 
Upplägget att arrendera ut marken inom hamnområdet innebär att Lysekils Hamn 
AB inte kommer att fortsätta att driva hamndelshamn och stuveri. Detta innebär en 
förändring av verksamheten i bolaget som får anses vara av principiell betydelse och 
därmed föremål för beslut i kommunfullmäktige.  
 
Förslaget till beslut kräver ingen omedelbar ändring av bolagsordning och 
ägardirektiv för Lysekils Hamn AB. Bolaget kommer även fortsättningsvis att 
bedriva viss hamnverksamhet vid de kajer som inte omfattas av arrendeavtalet samt 
de övriga uppgifter som bolagsordning och ägardirektiv anger. Eventuella ytterligare 
förändringar avseende verksamheten i Lysekils Hamn AB får hanteras i särskild 
ordning. 
 
 
 
Leif Schöndell 
VD 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 34

Destinationsstrategi Lysekil 2030 
Dnr: LKS 2019-057 

Destinationsstrategi Lysekil 2030 syftar till att stödja Vision Lysekil 2030 och ta fram 
en övergripande, hållbar utvecklingsinriktning för Lysekils kommun som en attraktiv 
plats året runt – för hel-och delårsboende, potentiella invånare, tillresta besökare, 
näringsliv och föreningsliv. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-13. 
Destinationsstrategi Lysekil 2030 
Omvärldsanalys Lysekil attraktiv destination 2030 av Kairos Future 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag med två tilläggsförslag, att 
förankra och involvera politiken i detta viktiga arbete föreslås att 
genomförandeplanen av de strategiska skiftena ska godkännas av kommunstyrelsen 
samt, 
att avrapportering av det faktiska genomförandet sker till kommunstyrelsen två 
gånger per år. 

Ricard Söderberg (S) och Emma Nohrén (MP): Bifall till förvaltningens förslag samt 
bifall till Ronald Rombrants tilläggsförslag att avrapportering av det faktiska 
genomförandet sker till kommunstyrelsen två gånger per år.  

Avslag på Ronald Rombrants tilläggsförslag att genomförandeplanen av de strategiska 
skiftena ska godkännas av kommunstyrelsen. 

Ulf Hanstål (M): Bifall till Ronald Rombrants tilläggsförslag att avrapportering av det 
faktiska genomförandet sker till kommunstyrelsen två gånger per år.  

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Ronald Rombrants m.fl. förslag till bifall. 

Proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag att genomförandeplanen av de 
strategiska skiftena ska godkännas av kommunstyrelsen mot avslag. 

Proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag att avrapportering av det faktiska 
genomförandet sker till kommunstyrelsen två gånger per år mot avslag. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. förslag till bifall och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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Ordförande ställer proposition på tilläggsförslag att genomförandeplanen av de 
strategiska skiftena ska godkännas av kommunstyrelsen mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar avslå tilläggsförslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på tilläggsförslag att avrapportering av det faktiska 
genomförandet sker till kommunstyrelsen två gånger per år mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar bifalla tilläggsförslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avrapportering av det faktiska genomförandet sker till 
kommunstyrelsen två gånger per år. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Destinationsstrategi Lysekil 
2030. Destinationsstrategin gäller även för de av kommunen helägda bolagen. 
 
Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelseförvaltningen/avd. för hållbar utveckling 
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Datum 
2019-02-13 

Dnr 
LKS 2019-000057 

 
Kommunstyrelseförvaltningen/Avdelningen för hållbar utveckling 
Cia Säll 0703 40 43 72 
cia.sall@lysekil.se 
 
 

Destinationsstrategi Lysekil 2030 
Sammanfattning 
Destinationsstrategi Lysekil 2030 syftar till att stödja Vision Lysekil 2030 och ta 
fram en övergripande, hållbar utvecklingsinriktning för Lysekils kommun som en 
attraktiv plats året runt – för hel-och delårsboende, potentiella invånare, tillresta 
besökare, näringsliv och föreningsliv.      

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Destinationsstrategi 
Lysekil 2030. Destinationsstrategin gäller även för de av kommunen helägda 
bolagen. 

Ärendet 
Lysekils kommun arbetar övergripande med fem politiskt antagna 
utvecklingsområden som är viktiga för hela kommunens utveckling och för 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Ett av dessa utvecklingsområden är 
Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö. Kommunstyrelsen har givit förvaltningen i 
uppdrag att inom ramen för utvecklingsområdet ta fram en Destinationsstrategi 
Lysekil 2030. 

Förvaltningens utredning 
Destinationsstrategi Lysekil 2030 syftar till att stödja Vision Lysekil 2030 och ta 
fram en övergripande, hållbar utvecklingsinriktning för Lysekils kommun som en 
attraktiv plats året runt – för hel-och delårsboende, potentiella invånare, tillresta 
besökare, näringsliv och föreningsliv. Destinationsstrategin skapar förutsättningar 
för platsvarumärkets utveckling, dvs. känslan för och upplevelsen av platsen 
Lysekil.  

Destinationsstrategi Lysekil 2030 utgår från tre perspektiv, fysisk miljö, aktörsstöd 
samt utbud och upplevelser. Arbetet med Destinationsstrategi 2030 är baserat på 
en rad principer och ställningstaganden och bygger på en trend- och 
omvärldsanalys gjort av analysföretaget Kairos Future. Destinationsstrategi Lysekil 
2030 har arbetats fram i samverkan med en rad parter genom dialog och 
workshops med deltagande företagare, föreningsrepresentanter, forskare från 
Centrum för turism vid Handelshögskolan Göteborgs universitet, politiker och 
tjänstepersoner från Lysekils kommun. 

http://www.lysekil.se/
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Destinationsstrategi Lysekil 2030 består av följande strategiska skiften i ej 
prioriterad ordning: 

1. Från få till fler politiska satsningar på platsens attraktivitet 
2. Från otydlig till tydlig roll- och ansvarsfördelning  
3. Från resursläckage och otydlighet till resurseffektivare samverkan mellan 

organisationer och nätverk  
4. Från beslut grundade på känsla till statistik och fakta  
5. Från slutenhet till öppenhet, inkluderande och ambassadörskap  
6. Från ett upplevt segregerat utbud mellan besökare och boende till en härlig 

kreativ mötesplats 
7. Från fragmenterad till enhetlig information 
8. Från lågsäsong till året runt  
9. Från brist till smart och resurseffektiv kompetensförsörjning  
10. Från eftersatt infrastruktur till initiativkraft och investeringsvilja 

 

Förvaltningen ansvarar för nästa steg i processen när Destinationsstrategi Lysekil 
2030 är antagen genom att planera för genomförande av de övergripande skiftena 
samt konkretisera arbetet inom en rad fokusområden såsom exempelvis: 

• Kompetensförsörjning 
• Utveckling/Innovation/Forskning 
• Kryssning/Turbåtar 
• Gästhamnar/Husbilar 
• Besöksmål 
• Profilområden: Natur och kultur 
• Framtidens Besöksservice/Digitala Värdskapet 
• Evenemang 
• Centrumutveckling/Handel 
• Fysisk tillrättaläggning 

 

Förvaltningen ansvarar för utvärdering och uppföljning av arbetet gällande de 
strategiska skiftena och föreslagna fokusområdena. Översyn ska göras årligen och 
behandlas i utvecklingsområdets styrgrupp.  

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Cia Säll  
Projektledare 

 

Bilagor 
Destinationsstrategi Lysekil 2030 
Omvärldsanalys Lysekil attraktiv destination 2030 av Kairos Future 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

http://www.lysekil.se/
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Sammanfattning 
Destinationsstrategi Lysekil 2030 syftar till att stödja Vision Lysekil 2030 och ta fram 
en övergripande, hållbar utvecklingsinriktning för Lysekils kommun som en attraktiv 
plats året runt – för hel-och delårsboende, potentiella invånare, tillresta besökare, 
näringsliv och föreningsliv. Destinationsstrategin skapar förutsättningar för 
platsvarumärkets utveckling, dvs. känslan för och upplevelsen av platsen Lysekil.  
 
Destinationsstrategi Lysekil 2030 utgår från tre perspektiv, fysisk miljö, aktörsstöd 
samt utbud och upplevelser. Arbetet med Destinationsstrategi 2030 är baserat på en 
rad principer och ställningstaganden och bygger på en trend- och omvärldsanalys gjort 
av analysföretaget Kairos Future. Destinationsstrategi Lysekil 2030 har arbetats fram i 
samverkan med en rad parter genom dialog och workshops med deltagande företagare, 
föreningsrepresentanter, forskare från Centrum för turism vid Handelshögskolan 
Göteborgs universitet, politiker och tjänstepersoner från Lysekils kommun.  
 
Destinationsstrategi Lysekil 2030 består av följande strategiska skiften i ej prioriterad 
ordning: 

1. Från få till fler politiska satsningar på platsens attraktivitet 
2. Från otydlig till tydlig roll- och ansvarsfördelning  
3. Från resursläckage och otydlighet till resurseffektivare samverkan mellan 

organisationer och nätverk  
4. Från beslut grundade på känsla till statistik och fakta  
5. Från slutenhet till öppenhet, inkluderande och ambassadörskap  
6. Från ett upplevt segregerat utbud mellan besökare och boende till en härlig 

kreativ mötesplats 
7. Från fragmenterad till enhetlig information 
8. Från lågsäsong till året runt  
9. Från brist till smart och resurseffektiv kompetensförsörjning  
10. Från eftersatt infrastruktur till initiativkraft och investeringsvilja 

 
Förvaltningen ansvarar för nästa steg i processen när Destinationsstrategi Lysekil 2030 
är antagen genom att planera för genomförande av de övergripande skiftena samt 
konkretisera arbetet inom en rad fokusområden. 
 
Förvaltningen ansvarar även för utvärdering och uppföljning av arbetet gällande de 
strategiska skiftena och föreslagna fokusområdena. Översyn ska göras årligen och 
behandlas i utvecklingsområdets styrgrupp.  
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Bakgrund 
Vision Lysekil 2030  
”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet 
och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima 
näringar.” 
 

Kommunens fem utvecklingsområden 
Lysekils kommun arbetar övergripande med fem politiskt antagna utvecklingsområden 
som är viktiga för hela kommunens utveckling och för ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet. 
 

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

 
Varje utvecklingsområde har utvecklingsmål och övergripande strategier som 
preciserar vilken inriktning verksamheten ska ha. 
 

Utvecklingsområde Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö 
I Lysekils kommun ska man känna sig välkommen och mötas av engagemang och 
entusiasm. Vi har en attraktiv livsmiljö med rikt kultur- och fritidsliv. Vi har havet, 
naturen, luften och tystnaden som saknas i en storstad. Våra unika tillgångar gör att 
människor vill stanna kvar, flytta hit eller återvända. Lysekils kommun har bra 
förskola, skola och gymnasium som är attraktivt för barnfamiljer. I Lysekil finns bra 
förutsättningar för en god upplevelse hela året runt både för invånare, besökare och 
potentiella kommuninvånare. 
 
En väl fungerande basservice inom vård, skola och omsorg är grundläggande för en 
attraktiv livsmiljö. Vi vill utveckla företagsamheten och ge förutsättningar för att 
förlänga sommarsäsongen samt utveckla upplevelser året runt. Vi vill bevara och värna 
om kommunens naturområden. Vi vill bevara kommunens mötesplatser lokaler och 
parker. Vi vill utveckla stadskärnan och skapa bostäder i Lysekils tätort samt attraktiva 
bostäder med närhet till natur och hav. Vi vill skapa möjligheter till bostadsbyggande 
genom att våga, tänka nytt och pröva nya arbetssätt. 
 

Utvecklingsmål för Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö 
• I Lysekils kommun ska både bofasta och besökare erbjudas god livskvalitet och 

högkvalitativa upplevelser året runt. 
• Antalet bostäder i Lysekil ska öka. 

 

Kommunstyrelsens strategier för Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö 
• Ta fram en destinationsstrategi för Lysekils kommun. 
• Skapa förutsättningar för ett gott välkomnande och ett äkta värdskap. 
• Skapa förutsättningar för och ta initiativ till att utveckla Lysekils attraktivitet 

året om. 
• Koordinera bostadsförsörjningsprocessen - ta fram riktlinjer för 

bostadsförsörjning. 
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• Ny översiktsplan och hög planberedskap. 
• Aktiv mark- och exploateringspolitik. 
• Aktiv ägarstyrning i LysekilsBostäder AB för att möjliggöra bostadsbyggande i 

Lysekils kommun 

Syfte  
Destinationsstrategi Lysekil 2030 syftar till att stödja Vision Lysekil 2030 och ta fram 
en övergripande, hållbar utvecklingsinriktning för Lysekils kommun som en attraktiv 
plats året runt – för hel-och delårsboende, potentiella invånare, tillresta besökare, 
näringsliv och föreningsliv. Destinationsstrategin skapar förutsättningar för 
platsvarumärkets utveckling, dvs. känslan för och upplevelsen av platsen Lysekil.  

Målbild 
Lysekil är ett maritimt centrum som tar tillvara på havet som resurs i form av 
attraktioner, mötesplatser och upplevelser – året runt. Här kan man uppleva 
kontraster till en hektisk vardag. Hit känner man sig välkommen att uppleva den 
autentiska Bohuslänska kulturen på ett hållbart och nära sätt. 

Utgångspunkter, principer och avgränsning 
Destinationsstrategi Lysekil 2030 utgår från tre perspektiv, fysisk miljö, aktörsstöd 
samt utbud och upplevelser.  
 
Fysisk tillrättaläggning av avgörande för hur en plats upplevs att bo, verka på samt 
besöka. Ofta krävs dock infrastruktursatsningar och större investeringar varför detta 
perspektiv ska ses i ett längre tidsperspektiv.  
 
Aktörsstöd och klimatet för innovation, kreativitet och utveckling av upplevelser inom 
främst kultur och besöksnäringen ska betraktas som ett samspel mellan deltagande 
parter såsom företag, organisationer, nätverk, föreningar och kommun.  
Utbud och upplevelser där kommunen är huvudman ska utgå från en mängd olika 
perspektiv såsom områdets historia, immateriellt kulturarv, omvärldens trender och 
tydligt spegla en stark vilja till hållbar utveckling och framtidstro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aktörsstöd

Utbud och 
upplevelser

Fysisk miljö
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Principer 
Arbetet med Destinationsstrategi 2030 är baserat på en rad principer och 
ställningstaganden: 

• Destinationsstrategi Lysekil 2030 ska stödja kommunens vision 
• Kommunens värdeord ska i allt arbete beaktas: öppet, enkelt och värdigt 
• Globala mål och hållbarhet är grundfundament 
• Destinationsstrategin gäller för hela kommunen 
• Destinationsstrategin vekar för utveckling under hela året 
• Boende och besökare - det som är bra för besökare är bra för boende och vise 

versa 
• Värdskap, tillgänglighet, transparens och kommunikation är viktigt 
• Kommunala åtgärder och tydliga och väl genomarbetade rekommendationer 

skapar en plattform för aktörsutveckling, både näringsliv och föreningsliv 
• Tillit och samverkan mellan parter skapar tillväxt 
• Närhet ur olika perspektiv främjar platsens attraktivitet 
• Det är nödvändigt med en öppenhet för nya lösningar 
• Platsens attraktivitet bör betraktas som ett kärnvärde 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Destinationsstrategi Lysekil 2030 avgränsar sig till att behandla platsattraktivitet och 
destinationsutveckling men är inte en slogan eller marknadsföringskampanj. Den 
kommer ej heller att vidare utveckla resonemang kring bostadsförsörjningsprocess, 
planarbete eller markexploatering.  
 

Metod 
Destinationsstrategi Lysekil 2030 har arbetats fram i samverkan med en rad parter 
genom dialog och workshops med deltagande företagare, föreningsrepresentanter, 
forskare från Centrum för turism vid Handelshögskolan Göteborgs universitet, 
politiker och tjänstepersoner från Lysekils kommun.  
 
Arbetet har tagit avstamp i relevanta styrdokument på nationell, regional och lokal 
nivå. Omvärlds -och trendanalys har genomförts i samverkan med Kairos Future och 
material kring kommunala utmaningar i framtiden från Sveriges Kommuner och 
Landsting har beaktats.  
 

Platsens 
attraktivitet

VårdSkola

Omsorg
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Källmaterial och goda exempel från andra kommuner har studerats. Underlag har 
bearbetats i form av material från företagarnätverket Staden vid Havet samt boende- 
och besökarundersökning genomför av Högskolan Väst inom ramen för projekt Urban 
Platsinnovation.  

Omvärlds- och trendanalys 
I samverkan med Kairos Future har ett antal omvärldstrender definierats: 
 

• Digitalisering, automatisering och kommunikation allt mer avgörande 
• Unikitet viktigt – havet som resurs 
• Hållbara, äkta, tillgängliga och friktionsfria upplevelser efterfrågas 
• Lokalt värdskap allt viktigare 
• Fristad och aktiv vila eftersökes när tid och energi är framtidens valutor 
• Semestra hemma blir allt viktigare 
• Medskapande/delaktighet - upplevelser tillsammans ökar i värde 
• ”Panic-button” – stöd och hjälp när något går snett blir viktigare 

Strategiska skiften 
Destinationsstrategi Lysekil 2030 består av följande strategiska skiften i ej prioriterad 
ordning: 
 

1. Från få till fler politiska satsningar på platsens attraktivitet 
Politiska satsningar som främjar platsens attraktivitet är avgörande för god 
livskvalitet i Lysekils kommun och för att skapa ökat incitament till inflyttning, 
aktörsutveckling och fler besökare året runt.  

2. Från otydlig till tydlig roll- och ansvarsfördelning 
Idag upplevs roll- och ansvarsfördelning i utvecklingsprocesser kring 
platsattraktivitet och det utbudsrelaterade ekosystemet som otydlig. Särskilt 
kommunens roll och uppdrag diskuteras och ifrågasätts, både internt och 
externt. Att ta fram, implementera och kommunicera en tydligare karta över 
vem gör vad skapar förutsättningar för tillit, positiv attityd samt förutsättningar 
för utveckling framåt.  

3. Från resursläckage och otydlighet till resurseffektivare samverkan 
mellan organisationer och nätverk 
Idag finns flera parallella nätverk, organisationer, initiativ och projekt att delta i 
för aktörer och företag, särskilt för besöksnäringen. Dock upplevs ibland syftet 
och resultatet av deltagandet som otydligt. Hur de olika nätverken, 
organisationerna, initiativen och projekten skiljer sig från varandra och 
samspelar upplevs även det som otydligt. En tydligare strukturbild och smartare 
samverkan mellan olika parter skapar resurseffektivitet i arbetet mot Vision 
2030, både lokalt som regionalt. Även samverkan med regionala aktörer och 
nationella satsningar bör ske effektivare.   

4. Från beslut grundade på känsla till statistik och fakta 
Utan statistik, fakta och analys som underlag skapas gärna ”sanningar” 
baserade på känsla. Detta kan medföra misstro och skepticism mot nödvändiga 
utvecklingsidéer och initiativ. För att bättre kunna utvärdera effekten av 
satsningar behövs en förståelse kring värdet av fakta, statistik och uppföljning 
hos berörda aktörer inom platsutveckling och besöksnäring. Prioritering av 
insamlade av data och statistik, både kommunalt och från aktörer inom 
näringen skapar bättre beslutsunderlag och mätverktyg för 
destinationsutveckling.  
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5. Från slutenhet till öppenhet, inkluderande och ambassadörskap  
För att bli stark som destination krävs samverkan. Det behövs politiska beslut 
och resurser för kommunövergripande initiativ. På lokalnivå behöver 
nätverkande främjas i affärsstärkande syfte. Även boende i Lysekils kommun 
bör inkluderas i destinationsutvecklingsprocesser för att bli goda ambassadörer. 
Kommunen bör vara mer öppna med projektprocesser och ha ett öppet idéarkiv 
med status på inlämnade idéer kopplat till destinationens utveckling. 

6. Från ett upplevt segregerat utbud mellan besökare och boende till en 
härlig kreativ mötesplats 
För att skapa kreativitet, innovationskraft och utveckling i hela kommunen 
krävs det att människor möts och samverkar. En mängd parter måste samspela 
och kommunen kan och bör i relevanta situationer korrdinera arbetet i syfte att 
skapa ett varierat och välkomnande utbud inom kultur- och naturupplevelser 
och evenemang. I vissa fall är det dock lämpligt att någon annan part bär 
huvudmannaskapet. Att arbeta hållbart och konsekvent är avgörande. 

7. Från fragmenterad till enhetlig information 
Bilden av Lysekil som attraktiv plats och informationen om platsens utbud bör 
utvecklas från att vara fragmenterad och i stuprör till att bli enhetlig. Tydlig 
information bör finnas internt i destinationens ekosystem och externt till 
tillresta besökare främst från Sverige men också riktad mot en Norgemarknad. 
Detta främjar lokal stolthet och ett gott värdskap. Informationen behöver 
kvalitetssäkras i de kanaler som boende/besökare/aktuell målgruppen befinner 
sig i. Här uppstår lätt en viss begreppsförvirring, där information och 
marknadsföring blandas ihop. I denna strategi handlar det om att kvalitetssäkra 
att en enhetlig bild och att information finns och är uppdaterad om platsens 
utbud – inte skapa marknadsföringskampanjer som är den lokala näringens 
uppgift. 

8. Från lågsäsong till året runt  
Från ett fokus på sommaraktiviteter i hela det turistiska ekosystemet till ett 
fokus och beredskap på att främja utbudsproduktion året runt. Lågsäsong blir 
istället kvalitetssäsong. Ett levande samhälle året runt skapar en attraktiv 
kommun för boende och detta gynnar även besöksnäringen.  

9. Från brist till smart och resurseffektiv kompetensförsörjning 
Både näringen och kommunen behöver intensifiera sitt arbete med att attrahera 
och behålla kompetent personal. Här krävs nya och innovativa lösningar arbetas 
fram i samverkan mellan näring och kommun. I en framtid behövs flexibla 
lösningar kring både uppdrag och hur dessa är fördelade över året.  

10. Från eftersatt infrastruktur till initiativkraft och investeringsvilja 
Ansvaret för den fysiska infrastrukturen ägs och förvaltas främst av kommunen. 
Detta kräver ibland stora insatser och investeringar. Saminvesteringar av olika 
slag kan vara möjliga lösningar med detta kräver stor transparens och tydlighet 
i både genomförande och förvaltningsfasen. Det viktiga är att mellan olika 
parter ha en god dialog om hur resurser bör prioriteras. 

 

Utvärdering och uppföljning 
Förvaltningen ansvarar för utvärdering och uppföljning av arbetet gällande de 
strategiska skiftena och föreslagna fokusområdena. Översyn bör göras årligen och 
behandlas i utvecklingsområdets styrgrupp.  
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BAKGRUND OCH SYFTE  

Denna omvärldsanalys syftar till att ta fram underlag till en destinationsstra-

tegi och en framtida utvecklingsinriktning för Lysekils kommun som en at-

traktiv plats året runt – för boende och tillresta besökare, näringsliv och för-

eningsliv.  

För att utveckla en plats krävs samverkan, förståelse och engagemang mel-

lan flera olika intressenter. En tydlig struktur, tillsammans med en gemen-

sam målbild är grundläggande för en långsiktigt hållbar process.  

Detta underlag har tagits fram i en process ledd av Kairos Future i samver-

kan med Lysekils kommun. Intressenter från näringsliv, föreningsliv, politik 

och akademi har förutom kommunens tjänstpersoner varit representerade i 

workshops under processen. En insikt och resultat av processen är att kom-

munala åtgärder behövs i ett första steg för att få en utvecklingsplattform på 

plats, sedan kan företagsutveckling kopplas på för att främja platsens attrak-

tivitet. Detta analysunderlag syftar just till att stötta kommunens långsiktiga 

planering för hållbara resultat. Det är inte en slogan och inget marknadsfö-

ringskoncept för näringen. Analysen innehåller en identifierad målbild för 

geografiska området Lysekil som attraktiv plats 2030 med tillhörande över-

gripande skiften för att nå drömbilden. Dessa har framtagits med hänsyn till 

nationella och regionala styrdokument såsom: 

Näringsdepartementet: Ett land att besöka - en samlad politik för hållbar 

turism och växande besöksnäring: Betänkande från Utredningen om Sveri-

ges besöksnäring.  

Utredningen lämnar förslag på en sammanhållen politik för hållbar turism 

och växande besöksnäring som skapar förutsättningar för tillväxt, företa-

gande och sysselsättning, samt bidrar till att aktörerna gemensamt kraftsam-

lar inom besöksnäringen. 

Svensk Turism: Nationell strategi för svensk besöksnäring 2020. 

Den nationella strategin är näringens dokument.  Den har vuxit fram på ini-

tiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer och i samar-

bete med SHR, VisitSweden, Tillväxtverket, Swedavia, Stockholm Visitors 

Board, Nätverket Sveriges Regionala Turistorganisationer/Västsvenska Tu-

ristrådet, och med finansiellt stöd från Jordbruksverket. 

Visit Sweden: Besöksnäringens målgruppsguide 2018 

Visit Sweden presenterar sin målgruppsanalys över ”Den globala resenä-

ren”, en köpstark målgrupp med stor potential att välja Sverige som resmål. 

Guiden riktas till alla inom svensk besöksnäring som vill lära känna denna 

grupp besökare för att kunna göra gemensamma vägval i kommunikationen 

Ett enat Bohuslän: en avsiktsförklaring kring besöksnäringen.  

Sedan 2014 samverkar Bohusläns kommuner och besöksnäringens aktörer 

kring Bohuslän som destination. Samtliga elva kommuner har enhälligt be-

slutat att verka för Ett enat Bohuslän i besöksnäringsfrågor. 

Turistrådet Västsverige: Varumärkesplattform för Västsverige och Bohuslän 

och Så blir du exportmogen (Sverige, Norden, Världen)  
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Dessa verktyg har skapats för att underlätta arbetet med att stärka och ut-

veckla Bohuslän som exportmogen destination. 

Även lokala styrdokument som Lysekils kommuns egna visionsarbete samt 

det gedigna förberedande arbete som gjorts i det lokala företagsnätverket 

Staden vid havet har tagits del av under processen. I företagsnätverket Sta-

den vid Havet finns representanter från den lokala besöksnäringen indelade i 

arbetsgrupper. I bland annat profilgruppen har diskussioner och analyser 

förts om Lysekils styrkor och svagheter som attraktiv turistdestination idag 

och i framtiden.  

VISION LYSEKILS KOMMUN MOT 2030  

Arbetet syftar till att stödja kommunens vision där strategin placeras i ut-

vecklingsområdet Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö. 

”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt 

som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil 

är en självklar mötesplats och ledande inom maritima 

näringar.”  

METOD  

Analysen har tagits fram inom ramen för Interregprojekt Urban Plats-

innovation. Konsultbolaget Kairos Future, som arbetar med att stötta desti-

nationer över hela världen att utvecklas i takt med omvärldens förändrade 

krav, har varit processledare för workshopar och involverad i framtagnings-

processen för Destinationsstrategi Lysekil 2030. Processen har innefattat 

Kairos Futures analys av nuläge och relevanta omvärldstrender. Under en  

workshopprocess i tre delar har intressenter deltagit för att diskutera konse-

kvenser av dessa omvärldstrender, vilka skiften som måste göras för att nå̊ 

dit och vem som ansvarar. Resultaten från workshoparna ligger till grund 

fördetta dokument. Intressenter som medverkat på workshoparna har varit 

representanter från näringslivet, intresseorganisationer, politiker, tjänsteper-

soner samt forskare. När Urban Platsinnovation avslutas under hösten 2018 

kommer arbetet att drivas genom avdelningen för hållbar utveckling på Ly-

sekils kommun. 
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NULÄGESANALYS  

Studier visar att följande framgångsfaktorer skapar en attraktiv plats som 

också ger positiva ekonomiska avtryck i platsens utveckling:  

• Attractiveness: att vara attraktiv i form av tilltalande estetik eller at-

traktiva aktiviteter 

• Accessibility: goda kommunikationer, fysisk som digital  

• Amenities: god service med boende, restauranger och handel och att 

att vara en plats där man konsumerar, inte bara producerar 

Här bidrar besöksnäringen till att skapa en plats med gott aktivitets- och ser-

viceutbud för både boende och besökare. För att skapa attraktion kring plat-

sen är nöjda innevånare på platsen viktigt - ett gott ambassadörskap för plat-

sen skapar stark attraktionskraft genom rekommendationer!  

Vi har utfört en nulägesanalys på den data och statistik som finns tillgänglig 

för Lysekil som plats utifrån de tre ben som en framgångsrik destination vi-

lar på: attraktivt utbud, god turistisk infrastruktur och tillgänglighet.  

 

Här kommer besöksnäringen som en klar bidragande faktor till att skapa en 

plats med gott aktivitets- och serviceutbud. För att ordet om platsen ska spri-

das bör även lokala medborgare vara med i processen. Ett gott ambassadörs-

kap för platsen skapar stark attraktionskraft genom rekommendationer!  

En framgångsrik destination vilar på tre ben, attraktivt utbud, god turistisk 

infrastruktur och tillgänglighet. Vi har utfört en nulägesanalys på den till-

gängliga data och statistik som finns tillgänglig för Lysekil som plats. 
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ATTRAKTIVT UTBUD 
Bohuslän som destination är attraktiv i sig visar Turistrådet Västsveriges va-

rumärkesundersökning 2016. I svenskars fria associationer kring begreppet 

”Västsverige” fanns ”västkusten”, ”Bohuslän”, ”havet” och ”kusten” alla 

med på topp-5.  

 

I en analys av den data och statistik som finns tillgänglig ser vi en positiv ut-

veckling av antalet gästnätter. År 2017 ökade antalet gästnätter med 3,9% 

jämförelsevis mot föregående år. I fördelningen av dessa gästnätter ser vi att 

svenska marknaden dominerar med 90% från Sverige. Därefter kommer 7% 

från Norge, 1% från Danmark, 0,6% från Tyskland, 0,5% från Storbritan-

nien, sedan Nederländerna, USA, Frankrike på 0,2% , Italien och Kina på 

0,1%.   

 

Besöksundersökningen som gjordes under 2016-20181 visar att den främsta 

reseanledningen till Lysekil är sol, bad och vila. Planerade aktiviteter på 

plats är restaurangbesök, shopping, kultur, vandring och cykling. En analys 

av recensioner på Facebook-sidan ”Lysekil - Staden vid havet” kan man i de 

690 recensionerna utläsa att läget, havet och klipporna, vyer och omgiv-

ningar är det som uppskattas mest av besökare.  

Vad som dock inte nämns i större utsträckning är de unika outdoorprodukter 

som Lysekil erbjuder, som dykning, klättring och kajak.  

 

TURISTISK INFRASTRUKTUR 

Enligt besöksundersökningen 2016-2018 visar sig uppfattningen om den 

turistiska infrastrukturen på plats vara okej: 

▪ 46% nöjda med utbudet av restauranger  

▪ 35% nöjda med utbudet av butiker  

▪ 39 % nöjda med utbud av upplevelser (30% vet ej) 

▪ 38 % nöjda med kvälls/nöjesliv  (21% vet ej)  

Intressant nog är det stor del som svarat vet ej kring utbud och kvällsnöjes-

liv. Här kan man argumentera för att dessa svaranden i undersökningen inte 

nyttjat upplevelser eller nöjesliv, eller helt enkelt inte haft vetskapen om att 

det händer. Parkeringen tas upp i besöksundersökningen som ett problem 

under sommarmånaderna. 

 

 

FYSISK TILLGÄNGLIGHET  
Lysekil ligger strategiskt placerat mellan Oslo och Göteborg. Från Göteborg 

går det direktbussar varje timme och från Oslo går det direktbussar till Ud-

devalla. I både Oslo och Göteborg ligger internationella flygplatser med av-

gångar till tre världsdelar och 20-tal länder. För den som anländer med bil 

finns nu parkeringsbuss för att underlätta under sommarens besökstryck på 

                                                 
1 Studier genomförda i Lysekil 2016–2018 av Högskolan Väst inom ramen för projekt Ur-

ban Platsinnovation. 
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parkeringsplatser centralt i Lysekil. I besöksundersökningen som gjordes 

under 2016-20182 menar 64 % att de är mycket nöjda med enkelheten att ta 

sig till Lysekil.  

 

DIGITAL TILLGÄNGLIGHET 

Om man gör ett Google-sök3 om Lysekil som plats finner man följande si-

dor rankade i ordningsföljd: 

1. http://www.lysekil.se (Lysekils kommuns egna webbsida) 

2.  https://sv.wikipedia.org/wiki/Lysekil (Wikipedia är en fri encyklopedi med 

öppet innehåll där användarna bidrar med information)  

3. http://www.alltomlysekil.se (en webbsida på svenska innehållandes tips 

och evenemang. Administreras av en privatperson) 

4. www.vastsverige.com/lysekil (Information om det turistiska utbudet på 

både svenska och engelska som turistinformationen administrerar)  

På sociala medier så finns Lysekils turistiska utbud representerat i flera Fa-

cebooksidor, bland annat i näringslivets initiativ Lysekil - staden vid havet. 

På TripAdvisor finns kommunen representerad med 11 boendeanläggningar, 

8 saker att göra och 24 restauranger – information som besökare själva ad-

ministrerar.  

 

SUMMERING AV NULÄGESANALYS 

Lysekil som geografiskt område har goda attraktionsvärden i läget vid ha-

vet. I kommunen erbjuds produkter i ett unikt landskap såsom klättring, 

dykning och paddling som har potential att lyftas mer. Som destination idag 

har man god attraktionskraft på den svenska marknaden, sett till antalet 

gästnätter, men har potential att öka på den internationella marknaden med 

närhet till Norge och sin fysiska placering mellan två internationella flyg-

platser.  

 

Den turistiska infrastrukturen på plats (dvs bo-äta-göra) uppfattas idag, en-

ligt boende- och besökarundersökning 2016-2018 Högskolan Väst, som 

mindre tillfredställande. Detta kan förbättras med en bättre information på 

plats om utbudet, men även ett utvecklat utbud av shopping- och restaurang-

upplevelser baserat på omvärldens behov och krav. För att skapa en attraktiv 

året runt destination behövs insatser från flera kommunala avdelningar där 

ett året runt-tänk behövs för att uppfattas som en attraktiv kommun – både 

för besökare och boende.  

 

Den fysiska tillgängligheten, dvs hur man tar sig till och runt på platsen, 

upplevs som relativt god enligt besöksundersökning. Den digitala 

                                                 
2 Studier genomförda i Lysekil 2016–2018 av Högskolan Väst inom ramen för projekt Ur-

ban Platsinnovation. 
3 Googlesök i inkognito 5 september  

http://www.vastsverige.com/lysekil
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tillgängligheten kan bli bättre genom att undersöka målgruppers kundresor 

och vilka plattformar och verktyg som används för information och bok-

ning.  

 

I en snabb skiftande omvärld ser vi tendenser till följande kundresa gällande 

hur besökare får inspiration, information och bokar:  

 

 

 

Källa: Kairos Future, 2018: The digital challenge: 

How to meet the future traveler 

 

Det blir allt mer viktigt att konvertera besökare och boende till goda ambas-

sadörer, då mycket av inspirationen hämtas online i sociala forum. Att till-

rättalägga för att besökare och boende ska kunna dela sina upplevelser på 

platsen i sociala medier blir också en framgångsfaktor. Att tillhandahålla 

god information på plattformar där kunden befinner sig framåt, som Google 

Maps, blir allt viktigare och en del av värdskapet på plats. Kommunens roll 

som informatör bli viktig för att säkerställa en tydlig och enhetlig informat-

ion samt kvalitetssäkra information om platsen.  

 

OMVÄRLDSTRENDER  

Kairos Future har 25 års erfarenhet av omvärldsanalys och trendspaning. De 

trender som identifierats som påverkar Lysekil som attraktiv destination mot 

2030 är följande: 

FRIKTIONSFRIA KUNDRESAN BLIR ALLT VIKTIGARE NÄR TID OCH 
ENERGI ÄR FRAMTIDENS VALUTOR 

Som en konsekvens av allt snabbare omvärldsförändringar, med megatren-

der som urbanisering och digitalisering, upplever vi idag att vi har ett större 

utbud av aktiviteter och ”måsten” i vår vardag. Sociala medier innebär för 

många en press att fylla sitt liv med intressant innehåll. För att klara av livs-

pusslet eftersöker vi ett noll-friktionsliv. Kairos Futures undersökningar i 

Sociala medier 

Word of mouth

Influencers

Communities

Sökmotorer 

Kartfunktioner 
Hemsida 

Reviews Bokningskanaler

Inspiration  Information  Validering Bokning 
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Skandinavien visar att vi värderar tid och energi högre än pengar.4 Många 

nya tjänster utnyttjar detta nya behov - att köpa sig till mer tid och energi, 

såsom mathem där man kan handla matvaror hem till dörren online. Som 

destination behöver man vara medveten om besökarens allt högre krav på en 

friktionsfri kundresa i form av information, bokning och under själva upple-

velsen.  

ÖKAT ANTAL RESOR INTERNATIONELLT MOT 2030 

Vi gör allt fler resor, trots hot om miljöförstöring och terrorattacker.  

UNWTO rapporterar5 att internationella ankomster globalt har ökat med 6% 

de första månaderna 2018 jämfört med tidigare år, vilket speglar en fortsätt-

ning på den starka tillväxten för 2017 (7%).  

I Sverige gjordes totalt 16,2 miljoner utländska övernattningar 2017, och det 

är framför allt de utländska marknaderna utanför Norden som växer. Det är 

gästnätterna från långväga marknader som ökar i snabbare takt. Under 2017 

ökade antalet gästnätter från USA med 44 procent, Kina med 14 procent och 

Nederländerna med 12 procent. Sedan 2010 har gästnätterna från USA ökat 

med 93 procent och gästnätterna från Kina har under samma period ökat 

med 230 procent.6 

UNWTO rapporterar 1 323 miljoner internationella ankomster 2017, och 

prognostiserar en ökning till 1,4 miljarder år 2030. Detta mycket på grund 

utav en ökande medelklass i Asien där den stora volymen representeras i 

prognosen. CEO över Kinas största online travel service Ctrip, uppskattar 

att passägande innevånare kommer att dubbleras till 240 miljoner till 2020. 

Idag har ca 8,7 % av Kinas population pass. 7 

 

"The old Chinese teaching is it’s better to travel 10,000 miles than 

to read 10,000 books," she said. "So they’re going to travel all 

around the world." 
 
- Ctrip CEO Jane Sun at the World Economic Forum 2018  
 

Nya internationella marknader och kulturer ställer nya krav på kundresan in-

nan, under och efter besöket.  

VI RESER FLER KORTARE RESOR I VÅR NÄRHET  

Som en följd av tidspress och effektivisering av vårt vardagsliv ser vi att 

man gärna reser kortare resor. I Kairos Futures resvaneundersökning hos 

skandinaviska resenärer 2016 ser vi att korta helgresor är vad de flesta skan-

dinaver har för avsikt att spendera mer pengar på. Ökat resande verkar vara i 

form av flera korta resor snarare än längre. Vi ser också fenomen som ”stay-

                                                 
4 Kairos Futural och Inwido, 2015 
5 UNWTO Tourism Highlights, 2018 Edition 
6 Tillväxtverket, 2018 
7https://jingtravel.com/number-of-potential-chinese-outbound-tourists-double-by-2020/ 
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cations” eller ”sve-mester” i kölvattnet av ett allt mer effektivt vardagsliv 

och hållbarhetsfokus.  

UPPLEVELSER TILLSAMMANS ÖKAR I VÄRDE 

I Kairos Futures resvaneundersökning 2016 kan vi se att uppleva tillsam-

mans är det främsta resmotivet när vi reser. Vi ser idag fler resor där man 

reser över två generationer där även mor- och farföräldrar följer med. Till-

sammans kan även innebära att vi vill lära känna andra med samma intresse 

i vår så kallade ”tribe”. Resor inom sin ”tribe” är ofta med specifika intres-

sen i fokus som klättring eller dykning. Dessa upplevelser tillsammans med 

nya bekanta inom samma intresseområde kräver en tanke kring mötesplatser 

inom destinationen, och ställer krav på gott värdskap.  

Att uppleva tillsammans behöver inte bara fysiskt utan kan även vara digi-

talt. Resultat från Kairos Futures senaste restrendundersökning (2016) visar 

att mer än hälften av skandinaviska resenärer laddade upp bilder av sin resa 

i sociala nätverk under sin semester. Som upplevelsearrangör är det viktigt 

att kunna möjliggöra och uppmuntra en digital delning av resan för besöka-

ren. 

VILA, GÖRA INGENTING OCH KONTRASTER TILL VARDAGEN ÖKAR 
SOM RESMOTIV OCH INTRESSE  

I Kairos Futures resvaneundersökning ser vi att förutom uppleva tillsam-

mans toppar koppla av och koppla bort listan över resmotiv hos skandina-

ver. Detta som en konsekvens av ett allt mer hektiskt och uppkopplat var-

dagsliv. Att koppla bort handlar om ett avbrott från vardagen och att hämta 

kraft, vilket också kan tolkas som aktiv vila. Vi ser också i våra långtidsstu-

dier hos svenska medborgare att intresset ”vila, göra ingenting” är det som 

ökat mest sedan 1970, från 21% till 53% år 2015.    

  

 

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR UPPLEVELSEN PÅ PLATS  

Digitaliseringen är på framfart och når allt yngre generationer. Studier visar 

att vart fjärde spädbarn i Sverige använder internet!8 Globalt förväntas 36% 

                                                 
8 Internetstiftelsen i Sverige: Internet och svenskarna 2018 

21%
27%

30%

53%

1970 1996 2001 2015

Vila, göra
ingenting

Kairos Future 2016  
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av jordens befolkning ha en smartphone 20189.  Nya tekniker som nu intro-

duceras för att göra vår vardag enklare kommer att påverka framtidens kun-

dresa och upplevelser. Artificiell intelligens och utveckling av röststyrning 

kommer påverka hur vi söker information innan och under besöket. I framti-

den kommer vi nog behöva omvärdera vad en fysisk upplevelse handlar om 

när upplevelser i Virtual- och Mixed Reality blir bättre och mer tillgängliga 

i vardagen. Resultaten från Kairos Futures VR-labb visar att upplevelser 

kopplat till de fem sinnena och återhämtning av hjärnan blir svåra att uppnå 

i en datagenererad virtuell värld och kommer att vara svåra att konkurrera 

med fysiska resor i framtiden.  

EFTERFRÅGAN PÅ ÄKTA OCH HÅLLBARA UPPLEVELSER ÖKAR  

I en allt mer digital och tillrättalagd värld längtar vi efter det äkta. Vi vill 

uppleva äkta natur och kulturupplevelser. Runt om i världen efterfrågar be-

sökare lokala smultronställen utanför topplistan. Allt fler initiativ som kopp-

lar samman lokala innevånare med besökare skapas, så som ”Airbnb experi-

ences ”där privatpersoner kan skapa tex guidade turer för besökande till or-

ten. I appen ”Eat with” kan privatpersoner bjuda in besökare hem på mid-

dag. I en uppkopplad värld blir även den äkta naturen värdeskapande i åter-

hämtningssyfte. Som en konsekvens av att resenärer har tillgång till mer in-

formation och därmed mer pålästa och medvetna önskas hållbara upplevel-

ser. Undersökning från Booking.com (2017) visar att 65% av globala rese-

närer har som intention att boka miljövänliga boenden, och 34% bodde på 

ett eller flera året innan. 

 

MÅLBILD LYSEKIL 2030 

Kopplat till Lysekils kommuns vision 2030 togs under workshopprocessen 

följande målbild fram av Lysekil som attraktiv destination 2030 genom gap-

analys samt visionsövningen ”brevet från framtiden”: 

 

Lysekil är ett maritimt centrum som tar tillvara på havet som resurs i form 

av attraktioner, mötesplatser och upplevelser – året runt. Här kan man upp-

leva kontraster till en hektisk vardag. Hit känner man sig välkommen att 

uppleva den autentiska Bohuslänska kulturen på ett hållbart sätt. 

 

                                                 
9 Statista.com, 2018 
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SKIFTEN FÖR ATT NÅ MÅLBILDEN 

För att nå ovan beskriven målbild för Lysekils kommun har identifierats föl-

jande skiften och strategier mot 2030. Majoriteten av skiftena handlar om 

kommunala åtgärder, vilket också identifierades som första stegen för att få 

en plattform på plats för stöttning och vidare utveckling hos näringen. Skif-

tena har prioriterats mot 2020, 2025 och 2030.  

1.  Från få till fler politiska satsningar på platsens attraktivitet 

Politiska satsningar som främjar platsens attraktivitet är avgörande 

för god livskvalitet i Lysekils kommun och för att skapa ökat incita-

ment till inflyttning, aktörsutveckling och fler besökare året runt.  

2. Från otydlig till tydlig roll- och ansvarsfördelning 

Idag upplevs roll- och ansvarsfördelning i utvecklingsprocesser 

kring platsattraktivitet och det utbudsrelaterade ekosystemet som 

otydlig. Särskilt kommunens roll och uppdrag diskuteras och ifråga-

sätts, både internt och externt. Att ta fram, implementera och kom-

municera en tydligare karta över vem gör vad skapar förutsättningar 

för tillit, positiv attityd samt förutsättningar för utveckling framåt.  

3. Från resursläckage och otydlighet till resurseffektivare samver-

kan mellan organisationer och nätverk 

Idag finns flera parallella nätverk, organisationer, initiativ och pro-

jekt att delta i för aktörer och företag, särskilt för besöksnäringen. 

Dock upplevs ibland syftet och resultatet av deltagandet som otyd-

ligt. Hur de olika nätverken, organisationerna, initiativen och pro-

jekten skiljer sig från varandra och samspelar upplevs även det som 

otydligt. En tydligare strukturbild och smartare samverkan mellan 

olika parter skapar resurseffektivitet i arbetet mot Vision 2030, både 

lokalt som regionalt. Även samverkan med regionala aktörer och 

nationella satsningar bör ske effektivare.   

4. Från beslut grundade på känsla till statistik och fakta 

Utan statistik, fakta och analys som underlag skapas gärna ”san-

ningar” baserade på känsla. Detta kan medföra misstro och skeptic-

ism mot nödvändiga utvecklingsidéer och initiativ. För att bättre 

kunna utvärdera effekten av satsningar behövs en förståelse kring 

värdet av fakta, statistik och uppföljning hos berörda aktörer inom 

platsutveckling och besöksnäring. Prioritering av insamlade av data 

och statistik, både kommunalt och från aktörer inom näringen skapar 

bättre beslutsunderlag och mätverktyg för destinationsutveckling.  

5. Från slutenhet till öppenhet, inkluderande och ambassadörskap  

För att bli stark som destination krävs samverkan. Det behövs poli-

tiska beslut och resurser för kommunövergripande initiativ. På lokal-

nivå behöver nätverkande främjas i affärsstärkande syfte. Även bo-

ende i Lysekils kommun bör inkluderas i destinationsutvecklingspro-

cesser för att bli goda ambassadörer. Kommunen bör vara mer öppna 
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med projektprocesser och ha ett öppet idéarkiv med status på inläm-

nade idéer kopplat till destinationens utveckling. 

6. Från ett upplevt segregerat utbud mellan besökare och boende 

till en härlig kreativ mötesplats 

För att skapa kreativitet, innovationskraft och utveckling i hela kom-

munen krävs det att människor möts och samverkar. En mängd par-

ter måste samspela och kommunen kan och bör i relevanta situat-

ioner korrdinera arbetet i syfte att skapa ett varierat och välkom-

nande utbud inom kultur- och naturupplevelser och evenemang. I 

vissa fall är det dock lämpligt att någon annan part bär huvudmanna-

skapet. Att arbeta hållbart och konsekvent är avgörande. 

7. Från fragmenterad till enhetlig information 

Bilden av Lysekil som attraktiv plats och informationen om platsens 

utbud bör utvecklas från att vara fragmenterad och i stuprör till att 

bli enhetlig. Tydlig information bör finnas internt i destinationens 

ekosystem och externt till tillresta besökare främst från Sverige men 

också riktad mot en Norgemarknad. Detta främjar lokal stolthet och 

ett gott värdskap. Informationen behöver kvalitetssäkras i de kanaler 

som boende/besökare/aktuell målgruppen befinner sig i. Här uppstår 

lätt en viss begreppsförvirring, där information och marknadsföring 

blandas ihop. I denna strategi handlar det om att kvalitetssäkra att en 

enhetlig bild och att information finns och är uppdaterad om platsens 

utbud – inte skapa marknadsföringskampanjer som är den lokala nä-

ringens uppgift. 

8. Från lågsäsong till året runt  

Från ett fokus på sommaraktiviteter i hela det turistiska ekosystemet 

till ett fokus och beredskap på att främja utbudsproduktion året runt. 

Lågsäsong blir istället kvalitetssäsong. Ett levande samhälle året runt 

skapar en attraktiv kommun för boende och detta gynnar även be-

söksnäringen.  

9. Från brist till smart och resurseffektiv kompetensförsörjning 

Både näringen och kommunen behöver intensifiera sitt arbete med 

att attrahera och behålla kompetent personal. Här krävs nya och in-

novativa lösningar arbetas fram i samverkan mellan näring och kom-

mun. I en framtid behövs flexibla lösningar kring både uppdrag och 

hur dessa är fördelade över året.  

10. Från eftersatt infrastruktur till initiativkraft och investerings-

vilja 

Ansvaret för den fysiska infrastrukturen ägs och förvaltas främst av 

kommunen. Detta kräver ibland stora insatser och investeringar. 

Saminvesteringar av olika slag kan vara möjliga lösningar med detta 

kräver stor transparens och tydlighet i både genomförande och för-

valtningsfasen. Det viktiga är att mellan olika parter ha en god dia-

log om hur resurser bör prioriteras. 
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REKOMMENDATIONER OCH RÅD PÅ 

VÄGEN  

• Ta fram program och konkreta handlings- och resursplaner och 

stäm av strategin under vägen 

Nästa steg i arbetet är att ta fram program och konkreta handlings- 

och resursplaner kopplat till målbilden och respektive skifte. För att 

lyckas framgångsrikt med att genomföra Destinationsstrategi krävs 

kontinuerliga avstämningar under vägen. I en snabbt föränderlig om-

värld är ett agilt förhållande till strategi och handlingsplaner att före-

dra där omvärldsförändringar tas i beaktande och justeringar utförs 

med hänsyn till dessa. Ett vindtunneltest med rådande omvärldstren-

der är ett bra sätt att stämma av strategin på vägen framåt.  

 

• Skapa arbetsgrupper kring fokusområden för vidare arbete med 

strategin. 

o För att implementera och genomföra strategin skapas med 

fördel arbetsgrupper med representanter inom fokusområden 

med uppgift att driva arbeta vidare.  

  

• Utökade resurser för platsvarumärkesarbetet är nödvändigt  

För att skapa en gemensam bild av Lysekil rekommenderas att ett 

strukturerat arbetet med platsvarumärket. Utökade resurser kopplat 

till detta arbete i form av en kommunikatör/informatör är nödvändigt 

för att få bästa effekt i form av attraktionskraft. 

 

• Eftersträva datadrivna beslut  

Digitaliseringens framfart gör det lättare att samla in och bearbeta 

data. För att skapa bättre beslutsunderlag som inte baseras på känsla 

blir det viktigt att skapa förståelse för datainsamling lokalt samt att 

prioritera detta internt inom kommunen där mätbara initiativ finns. 

 

• Sätt de boende och besökare i fokus 

Fortsätt arbetet med att lyssna på de behov som finns hos boende 

och besökare. Vad anser de vara attraktivt med platsen? Bevaka om-

världsförändringar och genomför målgruppsanalyser för att skapa 

förutsättningar för att ligga i framkant och vara konkurrenskraftiga 

som plats att bo och besöka.  
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• Rollfördelning och samverkan  

o En nyckel för framgång är en tydlig rollfördelning internt där 

inblandade förstår sin roll och uppgift i processen. En öppen-

het och inkluderande kultur där andra intressenter bjuds in är 

viktigt för implementation och genomförandekraft. Samver-

kan lokalt, regionalt och globalt uppmuntras och skapar en 

stark destination.  

 

• Politiska satsningar blir viktiga för framgång  

o Genom kontinuerliga satsningar och medel från politiskt håll 

för utveckling av platsens attraktivitet skapar man en positiv 

spiral i samhällsutvecklingen. En attraktiv plats för boende 

och besökande skapar incitament för att fler vill flytta till 

kommunen och bidra till kommunens tillväxt.  

 

SUMMERING 

Lysekil har en bra grund för att skapa en attraktiv plats för dagens och fram-

tidens boende och besökare. Med relativt små justeringar i rollfördelning, 

rätt satsningar framåt och lokalt engagemang finns potential att nå målbil-

den om ett marint centrum med upplevelser året runt år 2030.   

 

 

 

OM KAIROS FUTURE 

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper 

företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, 

innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos 

Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har re-

presentanter samt samarbetspartners över hela världen. 

För mer information, se www.kairosfuture.com eller kontakta oss: 

 
Kairos Future 

Box 804 

101 36 Stockholm 

Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 3 

08–545 225 00  

info@kairosfuture.com   

www.kairosfuture.com 

http://www.kairosfuture.com/
mailto:info@kairosfuture.com
http://www.kairosfuture.com/
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 33

Fördelning av statlig ersättning för vissa utlänningar 
Dnr: LKS 2019-058 

Lysekils kommun erhåller schablonersättning för insatser för nyanlända från staten. 
Medlen utbetalas enligt 10§ i Förordning (2010:1122) om insatser för vissa 
utlänningar. Schablonersättningen följer individen och betalas ut till kommunen 
under en tvåårsperiod med beviljat uppehållstillstånd som start.  

I kommunen finns ett beslut från 2017 om fördelning av ersättningen mellan 
nämnderna. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en förändring av fördelningen så 
att utökade insatser som på sikt främjar nyanlända individers möjligheter till egen 
försörjning och välfungerande etablering prioriteras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ricard Söderberg (S): Bifall till förvaltningens förslag, med tilläggsförslag att beslutet 
gäller för innevarande år 2019 och att förslaget inför kommande år skickas på remiss 
till berörda nämnder. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsens godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Rickard Söderbergs förslag till bifall.  

Proposition på Ricard Söderbergs tilläggsförslag mot avslag. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på Rickard Söderbergs förslag till bifall och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordförande ställer proposition på Ricard Söderbergs tilläggsförslag mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsförslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förslaget inför kommande år skickas på remiss till 
berörda nämnder. 

mardun001
Linje  
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att schablonersättningen 
som utbetalas enligt 10§ i Förordning (2010:1122) om insatser för vissa utlänningar 
ska finansiera utökade kommungemensamma insatser som på sikt främjar nyanlända 
individers möjligheter till egen försörjning och välfungerande etablering, totalt  
1,8 mnkr inom kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att resterande del 
av schablonersättningen fördelas med 60 procent till utbildningsnämnden och  
40 procent till socialnämnden. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
Integrationssamordnaren 
Kommunstyrelseförvaltningen 



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

Tjänsteskrivelse Sid 1/3 

Datum 
2019-02-14 

Dnr 
LKS 2019-000058 

Kommunstyrelseförvaltningen/Avdelningen för hållbar utveckling 
Sanna Lannesjö, 0523-61 31 03 
sanna.lannesjo@lysekil.se 

Fördelning av statlig ersättning för vissa utlänningar 
Sammanfattning 
Lysekils kommun erhåller schablonersättning för insatser för nyanlända från 
staten. Medlen utbetalas enligt 10§ i Förordning (2010:1122) om insatser för vissa 
utlänningar. Schablonersättningen följer individen och betalas ut till kommunen 
under en tvåårsperiod med beviljat uppehållstillstånd som start.  

I kommunen finns ett beslut från 2017 om fördelning av ersättningen mellan 
nämnderna. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en förändring av fördelningen 
så att utökade insatser som på sikt främjar nyanlända individers möjligheter till 
egen försörjning och välfungerande etablering prioriteras.     

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
schablonersättningen som utbetalas enligt 10§ i Förordning (2010:1122) om 
insatser för vissa utlänningar ska finansiera utökade kommungemensamma 
insatser som på sikt främjar nyanlända individers möjligheter till egen försörjning 
och välfungerande etablering, totalt 1,8 mnkr inom kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att resterande 
del av schablonersättningen fördelas med 60 procent till utbildningsnämnden och 
40 procent till socialnämnden.      

Ärendet 
Lysekils kommun erhåller schablonersättning för insatser för nyanlända från 
staten. Medlen utbetalas enligt 10§ i Förordning (2010:1122) om insatser för vissa 
utlänningar. Schablonersättningen följer individen och betalas ut till kommunen 
under en tvåårsperiod med beviljat uppehållstillstånd som start.  

Kommunfullmäktige har i ett beslut från 2014 (LKS 2014 - 379) beslutat om en 
fördelning av ersättningen med 60 procent till utbildningsnämnden och 40 procent 
till socialnämnden. I beslut 2017-02-01 (LKS 2017 - 007) om fördelningsmodell 
ingår finansiering av en tjänst som integrationsstrateg samt att 
fördelningsmodellen ska revideras årligen.  

Ett arbete avseende revidering av fördelningsmodellen har nu genomförts i 
samverkan mellan berörda förvaltningar. Syftet har varit att en ny fördelning ska 
svara mot kommunövergripande prioriterade behov. 

http://www.lysekil.se/
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Förvaltningens utredning 
Lysekils kommun får ett schablonbelopp för insatser för vissa utlänningar varje år. 
Beloppet fastställs varje år och har 2019 höjts till följd av att prisbasbeloppet för 
2019 har fastställts, men även på grund av utökade medel för utbildningsplikten. 
Ersättningen har höjts från 133 200kr/ person 2018 till 142 600 kr/ person 2019. 

Schablonbeloppet som utbetalas enligt 10§ avser kostnader för: 

• mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning, 

• särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem och sådan 
pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800), 

• kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande 
utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen, 
 sådan kommunal vuxenutbildning som särskilt anpassats för utlänningar 
som omfattas av 14 § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för 
vissa nyanlända invandrare 

• samhällsorientering, 

• tolkning, 

• andra insatser för att underlätta etablering i samhället, samt 

• vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration. 

Alla kommuner ska ta ansvar för mottagande av nyanlända och hjälpa dem med 
bosättning enligt bosättningslagen. Migrationsverket gör bedömningen att många 
nyanlända även fortsatt kommer att bosätta sig i landets kommuner på egen hand. 
För Lysekils kommun, liksom de flesta andra kommuner, är det ett minskat totalt 
mottagande av nyanlända under 2018 och 2019.  

Under 2018 erhöll Lysekils kommun ca 18,3 mnkr i schablonersättning. För 2019 
bedöms ersättningen komma att minska, bedömningen är att det kommer att 
handla om ca 12,0 mnkr innevarande år. 

Arbetet med ny fördelningsmodell har skett i samverkan mellan social-, 
utbildnings- och kommunstyrelseförvaltningarna. Med en behovskartläggning som 
grund är rekommendationen att det är insatser som på sikt främjar nyanlända 
individers möjligheter till egen försörjning och välfungerande etablering som är av 
högsta prioritet för Lysekils kommun. För att klara av att skapa dessa möjligheter 
krävs ett aktivt arbete samt resurser för att utföra arbetet kommunövergripande 
inom kommunstyrelsens ansvarsområde. För 2019 bedöms behovet av resurser för 
etableringsfrämjande insatser i kommunstyrelseförvaltningen uppgå till tre 
heltidstjänster till en kostnad om sammantaget 0,6 mnkr per tjänst, totalt 1,8 mnkr.  

Det gäller:  

• Integrationsstrateg, avdelningen för hållbar utveckling (ingår i nuvarande 
fördelningsmodell) 

Arbetsuppgifterna handlar om 

- Övergripande samordning av kommunens integrationsinsatser. 

http://www.lysekil.se/
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• Arbetskonsulent, arbetsmarknadsenheten 

Arbetsuppgifterna handlar om: 

Stöd till personer på vägen till arbete, utbildning och egen försörjning 
genom:  

- Vägledning och coachning både enskilt och genom gruppverksamhet. 

- Kartläggning av erfarenheter, förmågor och eventuella hinder.  

- Praktikanskaffning. 

- Stöd till att hitta arbetstillfällen/anställningar (ofta subventionerade). 

- Stöd till att komma vidare till utbildningsinsatser. 

Målgruppen är nyanlända i etablering (första 2 åren) och även gruppen 
nyanlända/fd nyanlända som hunnit ur Arbetsförmedlingens etableringstid 
och då ofta hamnar i kontakt med kommunens försörjningsstöd för 
kompletterande försörjning.   

Arbetet sker i en samverkan med Arbetsförmedlingen, IFO, Vuxenutbildningen 
och Arbetsmarknadsenheten och är en del i de DUNA överenskommelser som 
kommunen gjort med staten om samverkan kring framförallt ungdomar och 
nyanlända. 

• Samhällsguide, avdelningen för hållbar utveckling 

Arbetsuppgifterna handlar om 

- Kontaktskapande och uppsökande verksamhet gentemot kommunens 
nyinflyttade invånare och nyanlända som bott i kommunen under en 
längre tid. 

- Arbete med samhällsinformation, kommuninformation, vägledning och 
stöd för kommuninvånare i frågor som rör etablering, ekonomi och 
integration i huvudsak. 

- Vara en länk och möjliggörare mellan individer och kommunala 
verksamheter och en del i arbetet är insatser som stödjer och underlättar 
verksamheternas arbete med målgruppen. 

I övrigt föreslås att tidigare beslutad fördelningsmodell kvarstår där resterande del 
av schablonersättningen fördelas med 60 procent till utbildningsnämnden och 40 
procent till socialnämnden. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Sanna Lannesjö  
Integrationsstrateg 

 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelseförvaltningen; ekonomiavdelningen, avdelningen för Hållbar 
utveckling och arbetsmarknadsenheten 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 

http://www.lysekil.se/


 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2019-02-27 23 (23) 

 

  
        Justerare: Utdragsbestyrkande: 
  

 

 

§ 35 
 
Taxa för färdtjänstresor till och från dagverksamhet för personer med 
demenssjukdom 
Dnr: LKS 2019-059 
 
För att samordna färdtjänstresor har budget och ansvar för demenssjukas 
omsorgsresor överförts till samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt fick 
kommundirektören i uppgift att utreda taxan för dessa resor. Socialförvaltningens 
tjänsteskrivelse har varit grund för beslutet och i deras skrivelse framgår att 
färdtjänstresor för demenssjuka så kallade omsorgsresor varit subventionerade sedan 
lång tid tillbaka. Avgiften för en enkelresa har varit 20 kr för den enskilde. 
 
I jämförelse har kommunens kostnad för en enkelresa varit vida överstigande 20 kr. 
Andra personer som har färdtjänst har en avgift på 76 kr per enkelresa 2019.  
 
För personer som har beslut om färdtjänst för omsorgsresor är förslaget att taxan 
sätts till en avgift motsvarande 50 procent av en vanlig färdtjänstresa, vilket innebär 
38 kr 2019. Det innebär också ett behov att göra ett tillägg i taxan för färdtjänstresor 
för så kallade omsorgsresor att avgifter utgör 50 procent av taxa för enkelresa. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-15 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige att anta en ny avgift för enkelresa 
för demenssjukas resa till och från biståndsbedömd dagverksamhet, så kallade 
omsorgsresor, till 50 procent av färdtjänsttaxa för enkelresa. Samt komplettera 
färdtjänsttaxan med denna taxekonstruktion.  
 
Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige  
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2019-02-15 

Dnr 
LKS 2019-000059 

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

Taxa för färdtjänstresor till och från dagverksamhet för 
personer med demenssjukdom 
 
Sammanfattning 
För att samordna färdtjänstresor har budget och ansvar för demenssjukas 
omsorgsresor överförts till samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt fick 
kommundirektören i uppgift att utreda taxan för dessa resor. Socialförvaltningens 
tjänsteskrivelse har varit grund för beslutet och i deras skrivelse framgår att 
färdtjänstresor för demenssjuka så kallade omsorgsresor varit subventionerade 
sedan lång tid tillbaka. Avgiften för en enkelresa har varit 20 kr för den enskilde. 

I jämförelse har kommunens kostnad för en enkelresa varit vida överstigande 20 kr. 

Andra personer som har färdtjänst har en avgift på 76 kr per enkelresa 2019.  

För personer som har beslut om färdtjänst för omsorgsresor är förslaget att taxan 
sätts till en avgift motsvarande 50 % av en vanlig färdtjänstresa, vilket innebär 38 
kr 2019. Det innebär också ett behov att göra ett tillägg i taxan för färdtjänstresor 
för så kallade omsorgsresor att avgifter utgör 50 % av taxa för enkelresa.      

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige att anta en ny avgift för 
enkelresa för demenssjukas resa till och från biståndsbedömd dagverksamhet, så 
kallade omsorgsresor, till 50 % av färdtjänsttaxa för enkelresa. Samt komplettera 
färdtjänsttaxan med denna taxekonstruktion.      

Ärendet 
Den 16 februari 2017, § 7, beslutade kommunfullmäktige att överföra ansvaret för 
färdtjänstfrågor med tillhörande budgetmedel från socialnämnden till 
kommunstyrelsen från och med 2017-01-01.  

Kommunfullmäktiges beslut att kommunstyrelsen övertar ansvaret för färdtjänst 
har verkställts för alla typer av färdtjänst. Beslutet att överföra tillhörande 
budgetmedel har dock inte verkställts fullt ut, då budget och kostnad för resor till 
dagverksamhet för personer med demenssjukdom fortsatt tillfaller socialnämnden. 
Socialförvaltningen har gått igenom beslutsunderlaget och inte hittat någon 
skrivning om, eller indikation på, att färdtjänstresor till dagverksamhet ska 
undantas beslutet.  

Personer med behov av färdtjänst till dagverksamhet för personer med 
demenssjukdom ansöker om färdtjänst hos handläggare vid kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning som prövar och fattar beslut om den enskildes rätt till 
färdtjänst enligt Lag (1997:736) om färdtjänst. Beviljas den enskilde färdtjänst 
utfärdas ett generellt färdtjänsttillstånd. Det finns alltså inget särskilt beslut om, 
eller tillstånd för, resor till dagverksamhet. Tidigare har socialförvaltningens 
handläggare beslutat om så kallade omsorgsresor, vilka då haft en annan avgift. 

http://www.lysekil.se/
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Socialförvaltningen menar att kommunfullmäktiges beslut är ofullständigt och 
inkonsekvent genomfört och föreslår därför att budgetmedel, och därmed också 
kostnader, för färdtjänstresor till och från dagverksamhet för personer med 
demenssjukdom överflyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut 2017-02-16, § 7.  

Den 13 december 2018 beslutade kommunfullmäktige att ansvar och budget skall 
överföras till samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt gavs kommundirektören i 
uppdrag att utreda taxa för dessa resor.  

Budget för dessa resor, så kallades omsorgsresor, har inte täckt kostnaderna trots 
att socialnämnden över tid förstärkt budgeten.  Budgeten för färdtjänstresor var år 
2018 350 tkr, och resorna gick med ett underskott på motsvarande 150 tkr jämfört 
med budget. 

En av orsakerna till överflyttning av ansvaret var att alla färdtjänstresor ska 
hanteras inom samma förvaltning som hanterar färdtjänstfrågor. Enligt 
kommunens taxa för egenavgiften för en enkelresa 76 kr 2019. Det skiljer sig från 
dessa så kallade omsorgsresor eftersom enkelresan kostar 20 kr.  

I samband med beslutet i kommunstyrelsen fick kommundirektören i uppgift att se 
över taxan och om omsorgsresorna även i framtiden ska ha ett lägre pris än 
färdtjänstresor. 

En jämförelse med några grannkommuner visar prisskillnader för en enkelresa, 
uppgifter för 2018. 

 

Omsorgsresekostnad i Strömstad, egen buss Gratis 
Omsorgsresekostnad i Sotenäs, egen buss 23 
Omsorgsresekostnad i Munkedal 30 
Omsorgsresekostnad i Orust 42 

 

Förvaltningens synpunkter  
Handläggning för färdtjänstresor bör samordnas och vara likvärdig för alla 
personer som har beslut om färdtjänst i kommunen. Ett första steg är att det bör 
ske en viss upptrappning av avgiften för de så kallade omsorgsresorna, vilka har 
varit subventionerade sedan en lång tid tillbaka. 

Taxan för färdtjänstresor bör kompletteras med avgift för så kallade omsorgsresor. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Eva-Marie Magnusson 
Ekonomichef 

 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Ekonomiavdelningen 

http://www.lysekil.se/






LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2019-01-30 

  5 (28) 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 3

Budget för kommunstyrelsen som nämnd 2019 plan 2020-2021 
Dnr:  LKS 2019-017 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget för 
kommunstyrelsen omfattande styrelsens uppdrag som nämnd för den egna 
förvaltningen. 

Budgeten ska innehålla en beskrivning av nämndens verksamhet, prioriterade 
utvecklingsområden, inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt uppdrag. 
Budgeten ska också säkerställa att verksamheten genomförs utifrån de av 
kommunfullmäktige beslutade ramarna. När nämnden beslutat om budget ska sedan 
förvaltningen arbeta vidare med strategier, åtgärder och indikatorer för 
utvecklingsmål och uppdrag. 

Kommunens revisorer har i april 2018 inkommit med ett budgetäskande för 2019 
uppgående till 766 tkr. I budgetförslaget ingår en uppräkning av revisionens ram på 
samma sätt som för övriga verksamheter, vilket innebär en budget på 743 tkr för 
2019. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-17. 
Budget nämnd 2019 samt plan 2020 och 2021. 
Budgetäskande från kommunens revisorer. 

Yrkande 

Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag. 

Tilläggsförslag: att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdras att senast till 
kommunstyrelsemötet 27 mars 2019 när det gäller uppdragen från 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen under kapitel 4.2 tydliggöra vad som 
ska uppnås och när detta ska vara uppnått samt  

att kommunstyrelseförvaltningen uppdras att precisera vad som vad som ska 
uppnås och när detta ska vara uppnått när det gäller följande för kommunen 
mycket strategiska och viktiga frågor:   

• Digitalisering, vad ska under 2019 åstadkommas?
• Svenskt Näringslivs ranking, vilka aktiviteter ska genomföras för att

kommunens placering ska förbättras och var ska vi placera oss
• Näringslivsstrategin, hur processas en ny strategi fram och när ska

denna fastställas av fullmäktige?
• Trygghet/brottsförebyggande arbete: vad ska göras och vilka

aktiviteter ska utföras för att trenden med minskad upplevd trygghet
ska vända?

• ÖP 2030, hur ser processen ut för antagande och när ska
översiktsplanen 2030 vara fastställd av fullmäktige?

• Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige
varje mandatperiod. När ska förslag vara lämnat till
kommunfullmäktige?
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• Hur kommer vi framåt i stora och betydelsefulla
markanvändningsfrågor
- Norra Hamnstranden
- Lysekilsbanan
- Södra Hamnen

• Reviderade Riktlinjer för god ekonomisk hushållning; förslag till
fullmäktige, när?

• Förbättrad ekonomistyrning, framtagande av handlingsplan
• Heltidsresan, var befinner vi oss och hur ser den fortsatta processen ut?
• Agenda 2030: ta fram de mål (inkl. nulägen) som kommunkoncernen i

budget 2020-2022 ska ha med

Christina Gustavsson (S) och Emma Nohrén (MP): Bifall till förvaltningens förslag, 
avslag på Ronald Rombrants tilläggsförslag. 

Propositionsordning 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Christina Gustavssons m.fl. förslag att anta budget 2019 för 
kommunstyrelsen som nämnd. 

Proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag. 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på Christina Gustavssons m.fl. att anta budget 2019 
för kommunstyrelsen som nämnd och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förslaget.  

Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsförslaget. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för avslag. 

Nej-röst för Ronald Rombrants förslag. 

Omröstningsresultat  

Med 4 ja-röster, 2-nej-röster och 3 ledamöter som avstår beslutar kommunstyrelsen 
att avslå Ronald Rombrants tilläggsyrkande. 
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Omröstningsbilaga 
Ledamöter/tjg. ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Jan-Olof Johansson S X 

Emma Nohrén MP X 

Ronald Rombrant LP X 

Christina Gustafson S X 

Håkan Kindstedt L X 

Fredrik Häller LP X 

Ulf Hanstål M X 

Christoffer Zakariasson SD X 

Yngve Berlin K X 
Summa 4 2 3 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta budget 2019 för kommunstyrelsen som nämnd i 
enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Reservation

Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Kommunrevisorerna 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

RESERVATION från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut 
2019-01-30 i ärende 2, Budget nämnd 2019, plan 2020-2021 

Kommunstyrelsen har ett mycket stort ansvar för kommunens utveckling. 
Kommunstyrelsens huvuduppdrag är att genom KS-förvaltningen leda, 
samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter. 

Genom KS-förvaltningen har kommunstyrelsen också ansvar för kommunens 
övergripande processer och strategiska frågor såsom ekonomi, personal, 
ärendehantering, kommunikation, säkerhet, digitalisering, sysselsättning och 
frågor om hållbar samhällsutveckling. 

KS-förvaltningen är uppdelad på en stab och fem avdelningar med ett 80-tal 
anställda. Vi förtroendevalda i kommunstyrelsen tar i anspråk drygt 80 miljoner 
av skattebetalarnas pengar och satsar dessa på olika verksamheter och på olika 
aktiviteter genom KS-förvaltningens avdelningar. Vi har ett ansvar inför 
kommuninvånarna och skattebetalarna för att det skapas ett mervärde.  

Lysekilspartiet menar att politikens uppdrag till förvaltningen kan och bör 
tydliggöras. Lysekilspartiet pekade på ett drygt tiotal punkter på områden som vi 
bör prioritera, fokusera och följa upp. Att förtydliga detta i ett måldokument 
(vilket en budget med verksamhetsplan utgör) kan för alla parter bara vara en 
fördel enligt vår mening.   

Här var några exempel på områden som vi i Lysekilspartiet för 2019 särskilt ville 
ha beskrivna och målsatta:  

• Svenskt Näringslivs ranking, vilka aktiviteter ska genomföras för att
kommunens placering ska förbättras? Vilken placering ska vi nå?

• Trygghet/brottsförebyggande arbete: vilka aktiviteter ska utföras för att
trenden med ökande otryggheten ska vända?

• Översiktsplan 2030 (ett arbete som nu har pågått under en mandatperiod
utan något synbart resultat), vad ska ske under 2019 och när ska denna för
kommunens utveckling så oerhört viktiga plan läggas fram för
kommunfullmäktige?

• Hur kommer vi framåt i stora och betydelsefulla markanvändningsfrågor som
Norra Hamnstranden, Södra Hamnen (inkl Lysekilsbanan) mm

• Infrastrukturfrågor som väg 161,162 färja/bro över Gullmarn mm. Hur flyttar
vi fram våra positioner under 2019?

• Uppsikten över nämnder och styrelser: vad ska KS-förvaltningen fokusera på,
vad ska göras under 2019?

Alla tänkbara invändningar framfördes mot vårt förslag och efter en lång stunds 
debatt röstades förslaget ned.  

Tråkigt, vi kan inte se annat än fördelar med att mål och ansvar tydliggörs. Vi får 
hoppas att kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget blir bättre nästa år.  

Ronald Rombrant och Fredrik Häller för Lysekilspartiet 
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Budget nämnd 2019 plan 2020-2021 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att anta budget 2019 för kommunstyrelsen som nämnd 
i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.      

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget för 
kommunstyrelsen omfattande styrelsens uppdrag som nämnd för den egna 
förvaltningen. 

Förvaltningens synpunkter 
Styrmodellen för Lysekils kommun bygger på mål- och resultatstyrning. Detta 
innebär att planering och uppföljning av verksamhetens grunduppdrag, kritiska 
kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål och resultat sker på varje organisatorisk nivå. 
Nämnderna ska utifrån styrmodell, kommunfullmäktiges budget, reglemente och 
andra styrdokument som gäller nämndens verksamheter ta fram en budget. 

Budgeten ska innehålla en beskrivning av nämndens verksamhet, prioriterade 
utvecklingsområden, inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt uppdrag. 
Budgeten ska också säkerställa att verksamheten genomförs utifrån de av 
kommunfullmäktige beslutade ramarna. När nämnden beslutat om budget ska 
sedan förvaltningen arbeta vidare med strategier, åtgärder och indikatorer för 
utvecklingsmål och uppdrag. 

Kommunens revisorer har i april 2018 inkommit med ett budgetäskande för 2019 
uppgående till 766 tkr. I budgetförslaget ingår en uppräkning av revisionens ram på 
samma sätt som för övriga verksamheter, vilket innebär en budget på 743 tkr för 
2019. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör  
 

Bilaga 
Budget nämnd 2019 samt plan 2020 och 2021 
Budgetäskande från kommunens revisorer 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelseförvaltningen 
Kommunrevisorerna 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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1 Inledning 
Styrmodellen för Lysekils kommun bygger på mål- och resultatstyrning. Detta innebär att 
planering och uppföljning av verksamhetens grunduppdrag, kritiska kvalitetsfaktorer, 
utvecklingsmål och resultat sker på varje organisatorisk nivå. Nämnderna ska utifrån 
styrmodell, kommunfullmäktiges budget, reglemente och andra styrdokument som gäller 
nämndens verksamheter ta fram en budget. 

Budgeten ska innehålla en beskrivning av nämndens verksamhet, prioriterade 
utvecklingsområden, inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt uppdrag. Budgeten ska 
också säkerställa att verksamheten genomförs utifrån de av kommunfullmäktige beslutade 
ramarna. När nämnden beslutat om budget ska sedan förvaltningen arbeta vidare med 
strategier, åtgärder och indikatorer för utvecklingsmål och uppdrag. 

Detta dokument avser kommunstyrelsens roll som nämnd för kommunstyrelsens förvaltning. 

2 Verksamhetsbeskrivning 
2.1 Verksamhetsidé  

 
 

Kommunstyrelsens uppdrag som nämnd för kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelseförvaltningen är en organisation med uppgift att stödja kommunstyrelsen i 
dess huvuduppdrag att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens 
verksamheter. Förvaltningen ansvarar för kommunens övergripande processer och 
strategiska frågor såsom ekonomi, personal, ärendehantering, kommunikation, kvalitét, 
säkerhet, digitalisering och frågor om hållbar samhällsutveckling. 

Ekonomiavdelningen är en stödfunktion med fokus på ekonomi och upphandling. 
Ansvarsområdet omfattar kommunens budget- och uppföljningsprocesser, löpande 
redovisning, kund- och leverantörsreskontra samt upphandling. Avdelningen svarar också 
för kommunkoncernens finansieringsfrågor och är ett stöd till VD i Lysekils Stadshus AB i 
ägarfrågor. 
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Personalavdelningen är en stödfunktion med fokus på personalfrågor, arbetsmiljö, 
arbetsgivarfrågor och kompetensförsörjning. Avdelningen är vidare kommunens kontakt 
gentemot den med Sotenäs och Munkedals kommuner gemensamma löneenheten. 

Avdelningen för verksamhetsstöd är en stödfunktion med internt fokus på information 
och kommunikation, kvalitet och verksamhetsutveckling, säkerhet samt kansliuppgifter. I 
avdelningen samlas alla funktioner inom hela ”ärendekedjan” – registratur, 
nämndsekretariat och arkiv. Avdelningen svarar vidare för strategiska IT-frågor 
(digitalisering) och leder kommunens digitaliseringsråd. 

Avdelningen för hållbar utveckling är en stödfunktion med externt fokus för en hållbar 
samhällsutveckling. Uppdraget innebär att utifrån ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbarhetsperspektiv leda, samordna och stödja kommunens verksamheter i arbetet med att 
verkställa kommunfullmäktiges vision och utvecklingsmål. Inom avdelningen samlas 
funktioner som stödjer arbetet med strategisk samhällsplanering, översiktsplanering, 
infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor, övergripande miljöstrategiska frågor, näringsliv och 
besöksnäring, arbetsmarknads- och sysselsättning, folkhälsa, mänskliga rättigheter och 
integration. 

Arbetsmarknadsenhetens verksamhet syftar till att erbjuda dagligverksamhet, 
sysselsättning, arbetsträning/prövning i syfte att höja deltagarens aktivitets- och 
arbetsförmåga. Inom ramen för verksamheten ska enheten erbjuda väl matchade 
(anpassade) och meningsfulla arbeten/sysselsättningar vilka också kan vidareutveckla 
deltagarna. Yttersta målet är att deltagarna så långt som möjligt ska nå självständighet i form 
av arbete utbildning och egen försörjning. 
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2.2 Vision och värdegrund  
Vision Lysekil 2030 

”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och 
framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.” 

Kommunstyrelseförvaltningen tar sikte på visionen. Till kommunstyrelseförvaltningens 
viktigaste uppgifter hör att stödja kommunstyrelsen i strategiska frågor och visionen Lysekil 
2030 är därmed en självklar ledstjärna i verksamheten. 

Värdegrunden 

Avdelningarna inom kommunstyrelseförvaltningen arbetar kontinuerligt kring kommunens 
värdeord; öppet, enkelt och värdigt. Arbetet utgår från den rutin som finns i kommunen. Det 
förs en dialog kring värdeordens betydelse i syfte att skapa en gemensam betydelse och vilket 
förhållningssätt som ska förkomma i det vardagliga arbetet. 

3 Kritiska kvalitetsfaktorer 
Kritiska kvalitetsfaktorer är särskilt angelägna faktorer som måste bli uppfyllda för att en 
verksamhet ska ha hög kvalitet. En kritisk kvalitetsfaktor utgår från verksamhetens 
grunduppdrag som definierats i lagstiftning och andra styrande dokument. 

Kritiska kvalitetsfaktorer indelas i fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar- 
och ekonomiperspektiv. 

Uppföljning av hur det går med de kritiska kvalitetsfaktorerna rapporteras kontinuerligt till 
nämnden. Uppföljning av grunduppdraget sker tre gånger per år. 

Genom att planera, följa upp, analysera och dra slutsatser av uppnådda resultat förväntas det 
ske en kvalitetshöjning av verksamheterna. 

3.1 Kritiska kvalitetsfaktorer 
 

Målgruppsperspektivet Verksamhetsperspektivet 
Aktuell och relevant information på kommunens externa 
webbplats Politiska beslut följs upp 

Kommuninvånarnas upplevda trygghet  
Professionell stödfunktion till övriga verksamheter  

  
Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet 
Attraktiv arbetsgivare Budget i balans 
God arbetsmiljö  

  

Kommentar 

I målgruppsperspektivet har två faktorer valts som riktar sig externt mot kommuninvånarna 
och en som avser det interna uppdraget att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över 
kommunens övriga verksamheter. 
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4 Utvecklingsområden, inriktning och 
utvecklingsmål 

4.1 Utvecklingsområde, inriktning och utvecklingsmål 

4.1.1 Kommunens styrmodell 

Kommunens styrmodell är implementerad i verksamheten. Riktlinjer för ständiga 
förbättringar har också tagits fram. Men kontinuerligt arbete krävs för att hålla 
styrmodellen levande – den måste sitta i ”organisationens ryggrad”. Styrmodellen och 
riktlinjer för ständiga förbättringar ligger som grund för kommunens kvalitetsarbete. 

Inriktning 

Avsikten är att öka kvaliteten i verksamheterna och förbättra nöjdheten hos dem kommunen 
finns till för. 
 
Utvecklingsområdet utgår från kommunstyrelsens huvuduppdrag att leda, samordna, följa 
upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter. Detta sker inom ramen för 
kommunens styrmodell och de övergripande processer och strategiska frågor som 
kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för. 

Utvecklingsmål: 
4.1.1.1 Öka djupförståelsen av styrmodellen och effekten av styrmodellens bärande 

idéer. 

Strategier 

• Översyn av hur arbetet med styrmodellen fungerar på alla nivåer (nämnder, chefer 
och politiker). 

• Utveckling av organisationskulturen med inriktning mot god kvalitet och ständiga 
förbättringar. 

• Utveckla samverkan och dialoger mellan alla nivåer. 
• Utveckla analys- och redovisningsarbetet. 
• Cheferna ska bli utrustade med verktyg, så att de i samverkan med sina medarbetare, 

kan utöva ett likvärdigt systematiskt kvalitetsarbete i kommunen. 

4.2 Uppdrag 

4.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag 
Avsätt resurser till heltidsresan. 
Samtliga nämnder ska avsätta erforderliga resurser för att kunna erbjuda heltidstjänster till de som 
omfattas av avtalet om den s.k. heltidsresan. 
Satsa på föreningslivet. 
Enligt budget 2019 ska det inom kommunstyrelsens budget omfördelas 0,5 mkr för att öka 
kommunstyrelsens anslag till föreningslivet och påbörja en utveckling av IOP (Idéburet Offentligt 
Partnerskap). 
Digitalisering av kommunens verksamheter 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Sotenäs Munkedals kommuner arbeta fram 
strategier och åtgärder för att genom digitalisering utveckla och effektivisera den kommunala 
verksamheten och därigenom också stöd och service till medborgarna 
Skapa förutsättningar för egen försörjning 
Kommunstyrelsen får ett särskilt uppdrag att samordna åtgärder för att nyanlända ska ges 
förutsättningar att komma i egen försörjning på snabbaste och effektivaste sätt. 
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4.2.2 Kommunstyrelse 

Uppdrag 
Utreda regelverket för förenings-, kultur-, verksamhets- och lokalbidrag 
Kommunens stöd till föreningslivet sker idag genom en rad olika bidrag och andra insatser som 
hanteras av kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. För flera av stöden finns inget tydligt 
regelverk för bidragsgivningen. Det behöver också skapas en överblick av hur stöden ser ut och hur 
de fördelas mellan olika typer av föreningar. Vidare behöver den organisatoriska hemvisten för 
stöden till den idéella sektorn ses över. 
Revidera policyn för inköp och upphandling 
Policyn för inköp och upphandling behöver revideras och utvecklas med avseende på 
hållbarhetsaspekterna som ska genomsyra all verksamhet i kommunen. 
Planera för och påbörja implementeringen av Agenda 2030 i kommunens verksamheter 
FN har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030 - som omfattar såväl den 
ekologiska som de ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbarhet. Sverige har som ambition 
att vara ledande i genomförandet av de globala målen vilket förutsätter engagemang från samtliga 
samhällssektorer. I Lysekils kommun behöver vi genomföra en nulägesanalys av hållbarhetsarbetet 
utifrån de globala målen samt höja kunskapen om dem i hela verksamheten. 

5 Förutsättningar 
5.1 Omvärldsanalys 
Lysekils kommun måste förhålla sig till vad som händer i omvärlden. Utgångspunkt för 
kommunens arbete med omvärldsbevakning är det material som Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) tar fram - Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030. I detta 
lyfter man fram övergripande områden som globalisering, demografi, klimat, teknik och 
värderingar. SKL:s omvärldsanalys sammanfattas i 13 trender: 

1. Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme 
2. Stigande förväntningar på välfärden 
3. Hårdare konkurrens om kompetens 
4. Ökad polarisering 
5. Ökad bostadsbrist 
6. Ökat fokus på landsbygden 
7. Förändrat medielandskap 
8. Minskad tillit 
9. Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik 
10. Ökat kommunalt fokus på integration 
11. Ökad osäkerhet i världen 
12. Fler geopolitiska konflikter 
13. Från kunskapssamhälle till nätverkssamhälle 

 

Dessa trender finns mer utförligt beskrivna i kommunfullmäktiges antagna budgethandling 
för 2019. 

Flera av de antagna utvecklingsområdena för kommunen baseras på behov och utmaningar i 
vår omvärld som Lysekils kommun behöver fokusera på. Utvecklingsområdena tydliggör 
behovet av att kommunstyrelseförvaltningen tar ett samlat grepp kring hållbarhetsfrågorna 
samt stödjer de övriga verksamheternas arbete kring detta. Implementering av de av FN 
antagna 17 globala målen – Agenda 2030 – i kommunens verksamheter blir en viktig uppgift. 
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Kommunstyrelseförvaltningen har ett stort ansvar för att de kommande ekonomiska 
utmaningarna kan hanteras så att kommunens ekonomiska ställning inte försämras. Vikten 
av förståelse hos våra medborgare och medarbetare för de utmaningar som finns med lägre 
skatteunderlag och samtidigt ökande behov blir centralt. Förvaltningen behöver därför arbeta 
med kommunikationen och kompetensen för att möta dessa utmaningar. 

Förvaltningen förväntar sig en fortsatt stor efterfrågan på arbetsmarknadsenhetens tjänster 
för att stödja personer att få och behålla ett arbete alternativt skapa långvarig 
sysselsättning/daglig verksamhet inom ramen för LSS och SoL. Kommunen behöver sätta ett 
tydligare fokus på sysselsättningsfrågorna för att för att motverka utanförskap och beroende 
av försörjningsstöd. 

Inom personalområdet blir kompetensförsörjning allt viktigare. Inom flera verksamheter 
råder det idag brist på arbetskraft och det är en utveckling som förväntas öka. Det är viktigt 
att kommunen kan arbeta för att behålla sin arbetskraft genom att vara en attraktiv 
arbetsgivare Samtidigt måste ny kompetens attraheras. Arbetsmiljön är en viktig faktor i att 
vara en attraktiv arbetsgivare, den måste ständigt vara i fokus. 

Säkerhets- och trygghetsfrågor har blivit allt viktigare efter olika händelser och incidenter i 
vår omvärld. Kommunstyrelseförvaltningen måste prioritera områden som intern säkerhet 
och förebyggande trygghetsarbete. Här har också kommunerna fått utökade ansvarsområden 
de senaste åren. 

I flera olika attitydundersökningar framkommer att medborgare upplever otrygghet och 
företagare ser brister med dialog, inflytande och påverkansmöjligheter. Det blir viktigt för 
kommunstyrelseförvaltningen att fortsätta arbeta med dessa frågor så att medborgarna 
känner förtroende och har möjlighet att föra fram sina åsikter och påverka sin livssituation. 
Kommunens företagare är viktiga för kommunens utveckling och kommunen måste därför 
sträva efter ett gynnsamt företagsklimat. 

Tillgången på kommunal exploaterbar mark är begränsad vilket försvårar nyetableringar och 
bostadsbyggande. Det är därför angeläget att få fram en ny översiktsplan (ÖP) samt övriga 
strategiska styrdokument som kan bidra till att utveckla kommunen på ett hållbart sätt. 

  

5.2 Lokaler och reinvesteringar 

Fördelning av reinvesteringsram 

 

Reinvesteringsram tkr Prognos 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Nytt e-handelssystem  500   
Inventarier och 
utrustning  500 2 000 2 000 

     
Summa  1 000 2 000 2 000 
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5.3 Medarbetare 
Antal anställda och anställningsformer var den 1 november 2018 enligt nedan: 

Totalt antal anställda 1 
november 2018 81  

varav   
Månadsavlönade 70  
Timavlönade 11  

   
Heltidsanställda 61  
Deltidsanställda 9  
Timanställda 11  

   
Tillsvidareanställda 68  
Visstidsanställda 2  
Timanställda 11  

Flertalet anställda är alltså månadsavlönade och arbetar heltid. Arbetet med Heltidsresan är 
genomfört inom förvaltningen. De timanställda finns i huvudsak inom 
arbetsmarknadsenheten. 

Sjukfrånvaron för januari - november 2018 uppgick till 5,2 %, varav hälften (49 %) avsåg 
långtidsfrånvaro över 60 dagar. Detta är ungefär samma nivå som de närmast föregående 
åren, 2016 var sjukfrånvaron 5,0 % och 2017 5,3 %. 

Flera anställda kommer att gå i pension de närmaste åren och rekrytering av ersättare 
kommer att bli allt svårare. Detta sätter fokus på vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare 
och att tänka i nya banor för att möta kommande behov av kompetens. 

5.4 Ekonomi 
I bokslutet för 2018 kommer kommunstyrelseförvaltningen att redovisa ett överskott 
gentemot budget på i storleksordningen 3 000 tkr. Orsaken till detta är i allt väsentligt 
åtgärder för att balansera budgetunderskott i andra delar av kommunens verksamhet. Det 
handlar om att medel avsatta för utvecklingsområdena inte använts, vakanta tjänster som 
inte tillsatts samt allmän återhållsamhet. Inför 2019 har kommunstyrelsen en budget i 
balans. 
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6 Effektiv resursanvändning 
6.1 Ekonomisk plan för kommande budgetår 

Budgetram 2019 

Budget 2019 tkr Belopp 
Ram utgångsläge 2018 -72 461 
Prisindex 2019 -604 
Löneindex 2018 -711 
Tillskott Räddningstjänstförbundet -900 
Minskad budget valnämnden 300 
Tillskott överförmyndarverksamheten -300 
Justering av pris för växelanknytningar 141 
ÖP-tjänst till KS från SBN -655 
Gemensam digitaliseringssamordnare -700 
KS delfinansering av digitaliseringssamordnare 175 
Miljöstrateg -180 
Delfinansiering av Familjecentral 250 
Intern hyreshöjning -59 
Resurs kontaktcenter från KS till SBN 479 
Lysekils andel av gemensam Löneenhet -3 391 
Lysekils andel av gemensam IT-enhet -2 600 
Ram 2019 -81 216 

Index för löner 2019 budgeteras centralt och fördelas senare när avtalen är klara. Budget kan komma att justeras med 
hänsyn till aktivering av investeringar. 

Kommentar till tabell budget 2019 

Förutom vissa satsningar och neddragningar som redovisades i kommunfullmäktiges 
budgetbeslut har vissa justeringar gjorts i budgeten för kommunstyrelsen. För att anpassa á-
pris per anknytning till övriga SML-kommuner har en omräkning av priset genomförts och 
personalkostnaden för växelpersonal budgeteras separat och ingår inte längre i priset. Budget 
har överförts till administrativa enheten inom samhällsbyggnadsnämnden.  

Ekonomisk ram per verksamhetsområde 

Verksamhet tkr Ram 2018 Prognos 
2018 

Förslag till ram 
2019 Utfall 2017 

Kommundirektör -4 590  -3 956 -2 843 
Avd. för verksamhetsstöd -8 801  -9 249 -8 300 
Räddningstjänst -16 257  -17 157 -15 290 
Fyrbodal -491  -541 -411 
SKL -368  -384 -368 
Samordningsförbundet -242  -243 -242 
Verksamhets- och 
lokalbidrag -1 982  -2 471 -1 986 

Fyrstads flygplats -280  -294 -252 
Avd. för hållbar utveckling -6 049  -6 881 -6 235 
Lysekils andel av gemensam 
IT-enhet   -2 600  
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Verksamhet tkr Ram 2018 Prognos 
2018 

Förslag till ram 
2019 Utfall 2017 

Personalavdelning inkl. 
facklig verksamhet -6 508  -6 431 -6 624 

Lysekils andel av gemensam 
Löneenhet   -3 391  

Ekonomiavdelningen -8 875  -8 982 -8 177 
Politisk verksamhet -4 453  -4 177 -3 539 
Överförmyndare -1 275  -1 586 -1 791 
Arbetsmarknadsenhet -12 824  -12 873 -12 291 
Nettokostnad -72 995  -81 216 -68 349 

Under Avd. för verksamhetsstöd finns räddningstjänstförbundet MittBohuslän, medlemsavgifter till 
Fyrbodals kommunalförbund, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Samordningsförbundet, 
verksamhets- och lokalbidrag till föreningar samt verksamhetsanslag till Fyrstads flygplats. Total 
ram för Avd för verksamhetsstöd uppgår till -30 339 (-28 421 fg år) 
 

Kommentar till ekonomisk ram per verksamhetsområde 

I och med att de för SML-kommunerna gemensamma IT- och lönenämnderna upphörde i 
och med den nya mandatperioden och ersatts med avtalssamverkan har Lysekils kostnader 
för dessa verksamheter överförts till kommunstyrelsens ram. Vidare har ett antal större 
kommungemensamma poster som avdelningen för verksamhetsstöd ansvarar för 
specificerats i tabellen ovan. De har tidigare inte särredovisats, vilket har kunnat 
missuppfattas som att förvaltningen har en mycket stor administration. Det handlar om 
följande poster som får ses som delar i det kommunala grunduppdraget: 

• Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
• Fyrstads flygplats 
• Fyrbodals kommunalförbund 
• Medlemsavgift Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
• Samordningsförbundet Väst 
• Verksamhets- och lokalbidrag 

Verksamhets- och lokalbidragen har räknats upp med 500 tkr i enlighet med 
kommunfullmäktiges budgetbeslut. 
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Revisionens budgetäskande för âr 201

Enligt kommunallagens 9 kapitel framgår bl a att revisorema årligen i den omfattning som füljer av
god revisionssed skall granska all verksamhet inklusive bolagens verksamheter. Revisorernas
granskning skall vara så omfattande att revisorerna årligen kan pröva och uttala sig om
ansvarstagandet ftir samtliga revisionsobjekt. Revisionen skall varje år genomftira grundläggande
granskning d.v.s. granskning av bokslut, delårsrapporter samt granskning av den interna kontrollen.
Därutöver genomfüres utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning vissa ñrdjupade gransknings-
insattser. Såväl grundläggande som fiirdjupade granskningar utföres av revisorernas sakkunniga
biträde på uppdrag av kommunens revisorer. Revisorerna fiiljer dessutom nämndernas arbete genom
att läsa kallelser och protokoll samt även genom attnàwara vid vissa sammanträden. För att arbeta
kostnadseffektivt inbjuds dessutom verksamhetsansvariga till revisorernas sammanträden for
fiirdjupad information och diskussion om verksamheten avseende bl a organisation, måluppfÌiljning,
ledning och styrning, intern kontroll mm.

Kommunens revisorer har vid sammanträde 2018-03-19 diskuterat och överlagt angående
revisionsplaneringen och revisionsarbetet flor år 2019 samt det ekonomiska behovet ftir
verksamhetsåret 2019.

Revisionen beslutade att äska en budget om766 kr. Detta innebär en ökning med 31 tkr från 2018
års budgetanslag om 735 tkr vilket motsvarande ca 4 Yo.

Följande tre skäl utgör motiv och ftirklaring till den önskade och begåirda ökningen.

*Overgång till digitaliserat arbetssätt. Samtliga revisorer behöver utrustas med
datorer/läsplattor ftir att kunna ftilja nämndernas verksamhet samt kommunicera. Såväl
Lysekil som Sotenäs och Munkedals kommuner ( avseende de gemensamma nåimnderna )
samt kommunens bolag har i princip övergått till ett digitaliserat arbetssätt.

*2019 innebär en ny mandatperiod vilket innebär att under det florsta kvartalet arbetar 2018
års revisorer parallellt med 2019 års nyvalda revisorer.

*Revisionen håller f n på att upphandla revisionsbiträde ftir mandatperioden 2019 -2022.
Det kan inte uteslutas att upphandlingen kan komma att medftira en viss kostnadsökning.
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Budgeterade/beråiknade kostnader fiir 2019
S ammanträdesersättni ngar I arv oden/fürlorad arbetsftirtj änst
DatallT-kostnader
Kursavgifter samt kursrelaterade kostnader
Pren. Dagens Samhälle, fordonsersättning, övriga möteskostnader
Revisionskonsult fürdjupade granskningar
Revisionskonsult, basgranskning/intern kontroll/möten
Summa
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172
60
30
24

230
2s0
766
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 2

Budget för kommunstyrelsen 2019 
Dnr:  LKS 2019-017 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget för 
kommunstyrelsen utifrån styrelsens uppgift att leda och samordna kommunens 
verksamheter. 

Kommunfullmäktige har beslutat om utvecklingsområden, inriktningar och 
utvecklingsmål. Detta ärende handlar främst om att specificera vilka strategier som 
ska väljas kopplat till utvecklingsmålen. 

I kommunstyrelsens budget finns 1,7 mnkr avsatta för riktade insatser avseende 
utvecklingsområdena/målen. Men arbetet handlar först och främst om att med 
befintliga resurser inom samtliga verksamheter fokusera på för Lysekil viktiga 
utvecklingsfrågor – ett tvärsektoriellt arbetssätt. 

I budgeten redovisas vidare de kritiska kvalitetsfaktorer som valts på 
kommunövergripande nivå samt beräkningen av kommunstyrelsens totala 
ekonomiska ram. 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-15 
Kommunstyrelsens budget 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta budget för 2019 i enlighet med 
kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen  
Kommunfullmäktige för kännedom 



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

 

Tjänsteskrivelse Sid 1/1 

Datum 
2019-01-15 

Dnr 
LKS 2019-000017 

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

Budget för kommunstyrelsen 2019 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att anta budget för 2019 i enlighet med 
kommunstyrelseförvaltningens förslag.      

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget för 
kommunstyrelsen utifrån styrelsens uppgift att leda och samordna kommunens 
verksamheter.  

Förvaltningens synpunkter  
Kommunfullmäktige har beslutat om utvecklingsområden, inriktningar och 
utvecklingsmål. Detta ärende handlar främst om att specificera vilka strategier som 
ska väljas kopplat till utvecklingsmålen.  

Uppgiften att operativt leda och samordna arbetet med åtgärder utifrån de valda 
strategierna ligger hos kommundirektören på kommunstyrelsens uppdrag. 
Kommundirektörens ledningsgrupp är ett viktigt forum för detta arbete för att 
säkerställa helhetssyn och delaktighet från alla kommunens verksamheter. Inom 
ledningsgruppen utses ansvariga för att med hjälp av stödpersoner från 
kommunstyrelseförvaltningen samt tvärsektoriella arbetsgrupper med deltagare 
från förvaltningar och bolag ta fram åtgärder.  

I kommunstyrelsens budget finns 1,7 mnkr avsatta för riktade insatser avseende 
utvecklingsområdena/målen. Men arbetet handlar först och främst om att med 
befintliga resurser inom samtliga verksamheter fokusera på för Lysekil viktiga 
utvecklingsfrågor – ett tvärsektoriellt arbetssätt. 

I budgeten redovisas vidare de kritiska kvalitetsfaktorer som valts på 
kommunövergripande nivå samt beräkningen av kommunstyrelsens totala 
ekonomiska ram. 

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

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

  
 

 

Bilaga 
Kommunstyrelsens budget 2019 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Kommunfullmäktige för kännedom  

http://www.lysekil.se/


 

Kommunstyrelsens budget 2019 

Kommunstyrelsen 
Dnr: LKS 2019-000017 
  



Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens budget 2019 2(11) 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ...................................................................................... 3 

2 Kommunens grunduppdrag ......................................................... 4 

3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden .................................. 4 

3.1 Barn och unga är vår framtid ........................................................................... 5 

3.2 Vi utvecklas genom lärande ............................................................................. 6 

3.3 Maritima Lysekil är en kraft att räkna med ..................................................... 7 

3.4 Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö ............................................................ 8 

3.5 Vi tar ansvar för miljön .................................................................................... 9 

4 Kommunens kritiska kvalitetsfaktorer ........................................ 11 

5 Kommunstyrelsens ram 2019 ...................................................... 11 

 

  



Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens budget 2019 3(11) 

1 Inledning 
Kommunstyrelsen 

 
  

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslutade vision och värdegrund, 
utvecklingsområden med inriktningar och mål samt uppdrag har kommunstyrelsen i uppgift 
att leda och samordna kommunens arbete. 

Uppgiften att operativt leda och samordna arbetet ligger hos kommundirektören på 
kommunstyrelsens uppdrag. Kommundirektörens ledningsgrupp är ett viktigt forum för 
detta arbete för att säkerställa helhetssyn och delaktighet från kommunens verksamheter 
som helhet. 

Leda och samordna uppdraget utövas genom att: 

• definiera och analysera nuläge och förutsättningar för samverkan utifrån fullmäktiges 
övergripande vision och värdegrund, utvecklingsområden med inriktningar och mål 
samt uppdrag. 

• arbeta fram en plan som säkerställer kommunövergripande strategier och åtgärder att 
samverka utifrån (mellan förvaltningar och bolag). 

• säkerställa att planen genomförs. 

Detta dokument är budgeten för kommunstyrelsen utifrån den del som handlar om 
kommunstyrelsens uppdrag att leda och samordna kommunen. I bilden ovan beskrivs det av 
den högra delen. Kommunfullmäktige har beslutat om utvecklingsområden, inriktningar och 
utvecklingsmål. I kommunstyrelsens budget handlar det främst om att specificera vilka 
strategier som ska väljas kopplat till utvecklingsmålen. De åtgärder som sedan krävs kommer 
kommundirektörens ledningsgrupp att arbeta vidare med. 

I denna budget redovisas även kritiska kvalitetsfaktorer på kommunövergripande nivå samt 
beräkningen av kommunstyrelsens totala ekonomiska ram. 

Såväl arbetet med utvecklingsmålen, de kritiska kvalitetsfaktorerna samt det ekonomiska 
utfallet kommer att följas upp och rapporteras löpande till kommunstyrelsen. 
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2 Kommunens grunduppdrag 
I kommunallagen regleras förutsättningarna för vad kommunen ska syssla med. I den 
regleras att kommunen själv får ta hand om angelägenheter som är av allmänt intresse och 
som ligger i kommunmedlemmarnas intresse eller har en anknytning till kommunens 
område. 

Genom speciallagstiftning har kommunen ansvar för viktiga samhällsfunktioner som oftast 
är obligatoriska uppgifter. Utöver detta har kommunen också åtagit sig att utföra olika 
frivilliga uppgifter. 

Kommunens obligatoriska uppgifter 

• Social omsorg (omsorg om äldre samt personer med funktionsnedsättning samt 
individ- och familjeomsorg) 

• För-, grund- och gymnasieskola 
• Plan- och byggfrågor 
• Miljö- och hälsoskydd 
• Renhållning och avfallshantering 
• Vatten och avlopp 
• Räddningstjänst 
• Civilt försvar 
• Biblioteksverksamhet 
• Bostäder 

Frivilliga uppgifter 

• Fritids- och kulturverksamhet 
• Energi 
• Sysselsättning 
• Näringslivsutveckling 
• Hamnverksamhet 

3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden 
För att nå kommunens vision krävs olika insatser. Utvecklingsområden är en sådan insats. 
Det framgår även av kommunallagen att kommunfullmäktige ska besluta om mål för 
verksamheten. Det handlar om att skapa ett klart samband mellan resurser, prestationer, 
aktiviteter och effekter för dem kommunen är till för. 

Lysekils kommun arbetar med fem utvecklingsområden som är viktiga för kommunens 
utveckling och för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

Varje utvecklingsområde har utvecklingsmål som preciserar vilken inriktning verksamheten 
ska ha. Till varje utvecklingsmål finns indikatorer som mäter hur väl kommunen lyckas. 
Indikatorerna redovisas i uppföljningsrapporterna under året och sammanfattas i 
årsredovisningen. 

Kommunens fem utvecklingsområden är: 

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

Barn och ungas uppväxt lägger grunden till ett stabilt, fungerande, gott vuxenliv. Barn och 
unga är Lysekils kommuns framtid. Det är viktigt att vi har en stabilitet i detta 
utvecklingsområde så att fler unga familjer väljer att stanna och att nya familjer väljer att 
flytta hit. Framgång i utvecklingsområdet leder till bättre levnadsvillkor, ökad folkhälsa och 
minskade kommunala kostnader. 

Inriktning 

Barn och unga ska vara en prioriterad målgrupp i Lysekils kommun. Vi ska arbeta med att 
främja, förebygga och vid behov stötta och hjälpa målgruppen. Vårt arbete ska ske med 
gemensamt fokus och i samarbete mellan berörda verksamheter. Vi ska utgå från barns, 
ungas och familjers behov och förutsättningar. Valda metoder och verktyg ska baseras på 
vetenskap och beprövad erfarenhet.Vi vill att barn, unga och deras familjer ska ha en god 
psykisk och fysisk hälsa som en grund för att lyckas i skolan och gå vidare till ett aktivt 
arbetsliv. Barn och unga ska Inkluderas i vårt samhälle oavsett sina förutsättningar. För att 
lyckas med detta är det viktigt att barn och ungas inflytande främjas och tas på allvar. 

Utvecklingsmål 

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

Kommunstyrelsens strategier 

För det kommunala grunduppdraget finns lagstiftning som styr verksamheter inom såväl 
skola som socialtjänst. Den absoluta merparten av all verksamhet sker inom förvaltningarnas 
verksamhetsansvar. När särskilda utmaningar uppstår är de ofta komplexa. De berör olika 
förvaltningar och myndigheter, inom och utom kommunen. Det handlar ofta om 
familjesituation, fritid och sociala relationer. Psykisk ohälsa är vanligt förekommande. 

Det innebär att följande strategier ska ligga till grund för att bemöta ovan nämnda 
utmaningar. 

Strategi 

Vi behöver tydliggöra våra samverkansstrukturer med barn och ungas bästa i fokus så att 
inget barn/ungdom faller mellan stolarna. Vi ska bättre synliggöra stödet till barn och 
unga. Tidiga insatser är prioriterat.  

Motivering: Om alla verksamheter i kommuner, landsting och civilsamhället synkroniserar 
sina insatser utnyttjas resurserna mer effektivt och resultaten för barn och unga och deras 
familjer blir bättre (hämtat från SKL psynk). 

Åtgärder: 

• Kommunens verksamheter samverkar i enlighet med framtagen avsiktsförklaring, 
”Avsiktsförklaring för samverkan kring barn och unga i Lysekils kommun”. Den 
innebär och har inneburit ett ökat antal samarbeten över förvaltningsgränserna i 
vardagen. 

• Gemensam utbildning och organisering sker gällande arbete som är 
förvaltningsöverskridande. Exempel på detta är LSS och särskolan kring 
heldagsinsatser. 

• Kommunen samordnar arbetet med SSPF (Skola-Socialtjänst-Polis-Fritid) för att 
utveckla metoder och insatser kring att hantera fritidsproblematik. 

• Arbete med att etablera en ungdomsmottagning pågår. 
• Arbete med att hantera ”psykisk ohälsa” startar och leds inom den lokala 

närsjukvårdsgruppen i Lysekil. 
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Strategi 

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

Motivering: Forskningen visar att familjen och föräldrarna har störst betydelse för att ge 
barnen ett gott liv. Föräldrar har stor inverkan på barnens fysiska och psykiska hälsa, sociala 
kompetens, hur de klarar sin skolgång och vilka levnadsvanor de får som vuxna. En trygg 
miljö under den tidiga uppväxten ökar chansen för att det ska gå bra senare i livet. Risken att 
utveckla problem minskar när barn och föräldrar har en varm relation och när barns positiva 
handlingar uppmärksammas mer än de negativa. Satsningar på föräldrastöd ger 
hälsoekonomiska och ekonomiska vinster (hämtat från Folkhälsomyndigheten). 

Åtgärder 

• Planering för att starta arbetet med en familjecentral pågår. 
• Socialtjänst och polis samverkar med skolan i samarbete och information med 

vårdnadshavare. 
• Förebyggande utbildning och stöd ges i Lysekil. Exempel på detta är 

föräldrautbildning samt öppen rådgivning. 

Strategi 

Skapa strukturer för alla barn och ungas inflytande i kommunen. 

Motivering: Barns hälsa gynnas av att de har ett faktiskt inflytande i frågor som gäller dem 
själva. 

Åtgärder 

• Lysekils kommun utvecklar samverkan med idéburna aktörer enligt kommunala 
riktlinjer gällande Idéburet offentligt partnerskap, IOP. Genom detta arbete skapas 
arenor där barn och unga kan påverka innehåll och former i en aktiv och meningsfull 
fritid. 

• Fritidsgårdverksamhet utvecklas idag även till det offentliga rummet. Personal från 
socialtjänst och fritidsgårdar utvecklar och bedriver delvis en fältverksamhet. 

3.2 Vi utvecklas genom lärande  
Definition och motivering 

Grunden för Lysekils kommuns utveckling är en lärande organisation. När man lär sker 
utveckling av både individ, organisation och samhälle. Invånarna i kommunen ska mötas av 
en effektiv, kreativ och kompetent organisation som kan och vågar. Lärandet behöver nå en 
ökad status i Lysekils kommun. 

Inriktning 

Vi behöver visa trovärdighet över tid i att vara en lärande organisation och medvetet utveckla 
vår organisationskultur i önskvärd riktning. Såväl politiker som tjänstemän ska visa att 
utveckling och lärande har hög prioritet. All personal ska vara delaktig vid utvecklingen av 
den interna organisationen, vilket också är centralt i arbetet med den nya styrmodellen. 

Utvecklingsmål 

Lysekils kommun ska vara en kreativ och kompetent organisation. 

Kommunstyrelsens strategier 

• Utveckla informations- och kommunikationsstrukturer. 
• Utveckla djupförståelse av styrmodellen hos alla chefer och politiker. 
• Utveckla organisationskultur med inriktning på ständiga förbättringar. 
• Utveckla chefer och ledare i att aktivt arbeta med lärande. 
• Utveckla dialogen och reflekterandet i organisationen samt med medborgare och 
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andra som kommunen finns till för. 

Motivering till valda strategier - förväntad resultatutveckling 

För att Lysekils kommun ska vara en lärande organisation krävs att organisationen är trygg i 
sitt grunduppdrag och att det finns processer och rutiner som stöttar den dagliga 
verksamheten. I en organisation där ledning och medarbetare arbetar mot samma mål med 
tydliga strukturer skapas förutsättningar för lärande och kreativitet. 

Organisationens chefer och ledare är avgörande för att skapa en kreativ och kompetent 
organisation. Chefer och ledare som främjar medskapande och delaktighet ger mening och 
nytta för dem kommunens verksamheter finns till för. Ledningen måste ta ansvar för 
utvecklingen av en kultur för medskapande och förnyelse samt ge förutsättningar för ett gott 
medarbetarskap. 

För att prioritera lärandet, öka dess status och skapa delaktighet behöver dialogen, 
berättandet och reflekterandet i organisationen öka. Genom att skapa struktur och legitimitet 
för detta på alla nivåer ökar också lärandet 

3.3 Maritima Lysekil är en kraft att räkna med 
Definition och motivering 

Lysekils kommuns geografiska läge tillsammans med befintlig maritim forskning och 
företagande gör ”Maritima Lysekil” till ett naturligt utvecklingsområde med stor potential. 
Det finns en god tillväxtmöjlighet inom området som också kan vara en katalysator i att 
attrahera fler högskoleutbildade att bosätta sig i Lysekils kommun. 

Ett brett kluster finns redan i form av Havets Hus, Lysekils Hamn, Campus Väst, Sven 
Lovén-centret (Göteborgs universitet), Klubban (Uppsala universitet), SLU:s 
havsfiskelaboratorium, Testsite Skagerrak, Seabased, SeaTwirl med flera. Arbete pågår med 
att skapa en unik forsknings- och innovationsmiljö för hållbar blå tillväxt – Kristineberg 
Marine Research and Innovation Centre. Fem starka forskningsaktörer, Göteborgs 
universitet, Chalmers, KTH, RISE och IVL Svenska Miljöinstitutet samverkar i projektet med 
stöd av Lysekils kommun. 

Vi är unika i våra möjligheter inom detta område och ”Maritima Lysekil” kan bli hela 
kommunens profilbärare. 

Inriktning 

Vi vill utveckla och fördjupa det maritima samarbetet mellan universitet, institut, företag och 
kommun. Vi vill att Lysekils kommun ska driva utvecklingen och föregå med gott exempel. Vi 
vill förbättra infrastrukturen och arbeta för att få människor med koppling till maritima 
näringar att bosätta sig i Lysekils kommun. Vi vill marknadsföra maritim turism om mat 
samt utveckla den maritima praktiken på Campus Väst. Vi vill göra vår skärgård mer 
tillgänglig. 

Utvecklingsmål 

Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt. 

Kommunstyrelsens strategier 

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

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

• Skapa förutsättningar för innovationer och hållbar tillväxt. 
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Motivering till valda strategier 

I Lysekil finns unika marina resurser och möjligheter. Vi har hela kedjan med ett gediget 
marint kunnande hos många av våra företagare, utbildning, forskning, varv, hamn, lots, 
sjöräddning m.m. Genom samarbete skapas förutsättningar för fler arbetstillfällen både i 
befintliga och nya företag och organisationer, fler flyttar hit och vi kan bygga ett hållbart 
samhälle. 

En gemensam avsiktsförklaring mellan Lysekil kommun och aktörerna inom forskning och 
utbildning är redan undertecknad. 

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

• Fortsätt att utveckla samarbete mellan akademi-skola-näringsliv. 

Fler etableringar samt stabilitet och/eller tillväxt i befintliga företag är grunden för 
livskraftig sysselsättning. 

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

• Fler etableringar. 
• Förkortade handläggningstider. 
• God mark och planberedskap i framförallt havsnära lägen. 

Havet är vår främsta resurs. All utveckling måste ske på ett hållbart sätt så havsmiljön 
även fortsättningsvis bidrar till att stärka kommunens attraktivitet. 

• Lysekils kommun deltar i och/eller möjliggör utvecklingsprojekt. 
• Förbättrad havsmiljö. 
• Ökad inflyttning till kommunen. 
• Fler högskoleutbildade bosätter sig i kommunen. 

3.4 Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö 
Definition och motivering 

I Lysekils kommun ska man känna sig välkommen och mötas av engagemang och entusiasm. 
Vi har en attraktiv livsmiljö med rikt kultur- och fritidsliv. Vi har havet, naturen, luften och 
tystnaden som saknas i en storstad. Våra unika tillgångar gör att människor vill stanna kvar, 
flytta hit eller återvända. Lysekils kommun har bra förskola, skola och gymnasium som är 
attraktivt för barnfamiljer. I Lysekil finns bra förutsättningar för en god upplevelse hela året 
runt både för invånare, besökare och potentiella kommuninvånare. 

Inriktning 

En väl fungerande basservice inom vård, skola och omsorg är grundläggande för en attraktiv 
livsmiljö. Vi vill utveckla företagsamheten och ge förutsättningar för att förlänga 
sommarsäsongen samt utveckla upplevelser året runt. Vi vill bevara och värna om 
kommunens naturområden. Vi vill bevara kommunens mötesplatser lokaler och parker. Vi 
vill utveckla stadskärnan och skapa bostäder i Lysekils tätort samt attraktiva bostäder med 
närhet till natur och hav. Vi vill skapa möjligheter till bostadsbyggande genom att våga, tänka 
nytt och pröva nya arbetssätt. 

Utvecklingsmål 

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

2. Antalet bostäder i Lysekil ska öka. 
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Kommunstyrelsens strategier  

• Ta fram en destinationsstrategi för Lysekils kommun. 
• Skapa förutsättningar för ett gott välkomnande och ett äkta värdskap. 
• Skapa förutsättningar för och ta initiativ till att utveckla Lysekils attraktivitet året om. 
• Koordinera bostadsförsörjningsprocessen - ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning. 
• Ny översiktsplan och hög planberedskap. 
• Aktiv mark- och exploateringspolitik. 
• Aktiv ägarstyrning i LysekilsBostäder AB för att möjliggöra bostadsbyggande i 

Lysekils kommun 

Motivering till valda strategier 

Genom välkomnandet och värdskapet skapar vi en grund för långsiktig utveckling av 
kreativitet och attraktivitet vilket stärker Lysekil som plats att bo på och besöka. Om vi lyckas 
öka förståelsen för värdskapets betydelse kommer även den upplevda servicenivån i Lysekils 
kommun att öka. 

Genom att arbeta hållbart, långsiktigt och konsekvent skapar vi förtroende och möjligheter 
till utveckling. En destinationsstrategi kommer att vara ett verktyg för att bidra till att 
företagen i Lysekil kan utvecklas och erbjuda högkvalitativa upplevelser året runt. Vi arbetar i 
enlighet med handlingsplanen för ”Ett enat Bohuslän”. 

Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar såväl 
tillväxten som välfärden i kommunen. Kommunen har genom lagkrav skyldighet att ha av 
kommunfullmäktige beslutade riktlinjer för bostadsförsörjningen. Dessa ska visa vad 
kommunen vill med det befintliga bostadsbeståndet och innehålla en strategi för hur boendet 
och bostadsbeståndet ska utvecklas i olika delar av kommunen. 

I Lysekil finns behov av fler bostäder för olika målgrupper och med olika upplåtelseformer – 
hyresrätter, bostadsrätter och villor. Lysekil är en del av en lokal arbetsmarknadsregion och 
med vårt läge samt miljö finns förutsättningar att skapa attraktiva bostäder som kan locka till 
inflyttning. Vidare står kommunens största privata arbetsgivare, Preemraff, inför en 
expansion vilket genererar nya arbetstillfällen och ökat antal invånare som bör kunna 
erbjudas attraktiva boenden. Det blir viktigt att kommunen marknadsför sig som en attraktiv 
plats att leva och verka på. 

Arbete pågår med en ny översiktsplan som kommer att sätta den övergripande inriktningen 
för hur Lysekil kan växa och var det är möjligt att bygga nya bostäder. Vi ska sträva efter att 
ha en hög beredskap för att ta fram och genomföra detaljplaner i såväl egen regi som i 
samverkan med andra aktörer. 

Vi ska föra en aktiv markpolitik för att skaffa oss rådighet över områden som är attraktiva för 
olika typer av bostadsbyggande. Utveckling av nya bostadsområden kan även ske i aktiv 
samverkan med andra aktörer. Genom markanvisnings- eller exploateringsavtal kan vi ställa 
villkor som styr inriktningen på ett bostadsprojekt, till exempel när det gäller 
upplåtelseformer eller storlekar på bostäderna. 

Kommunens egna allmännyttiga bostadsföretag LysekilsBostäder AB är en viktig aktör i 
kommunens arbete med bostadsförsörjningen. Bolaget har ett tydligt uppdrag att bygga fler 
bostäder.  

3.5 Vi tar ansvar för miljön 
Definition och motivering 

Vår unika natur är av avgörande betydelse för livskvaliteten och att vi är en attraktiv 
kommun. Det övergripande målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där 
miljösituationen har förbättrats. Kunskap och ett strukturerat miljöarbete skapar 
engagemang och ger förutsättningar för ett hållbart agerande i vardagen. Vi verkar för en 
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hållbar konsumtion som inte bidrar till ökade miljöproblem lokalt eller globalt. 

Inriktning 

Lysekils kommuns miljöarbete utgår från de 16 nationella miljökvalitetsmålen och 
kompletterande regionala mål. Utifrån dessa har Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
formulerat gemensamma miljömål för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner som 
innebär: 

• Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende via utbildning och information, 
erbjuda invånare och turister en hälsosam livsmiljö samt se demokrati, delaktighet 
och inflytande som viktiga medel i arbetet med hållbar utveckling. 

• Biologisk mångfald. Vi ska ha god kunskap om och kommunicera om kommunens 
naturmiljöer samt ta hänsyn till värdefulla naturmiljöer vid planering och 
exploatering. 

• God vattenstatus. Vi ska ha god kunskap om kommunens marina miljö, verka för en 
god marin livsmiljö samt verka för en god grund- och dricksvattenförsörjning. 

• Hållbar energikonsumtion. Vi ska minska energiförbrukningen, verka för att andelen 
förnybar energi ökar samt främja klimatsmarta transporter och kommunikation. 

Vidare har FN antagit 17 globala mål för hållbar utveckling som omfattar alla tre 
dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 
Sverige har som ambition att vara ledande i genomförandet av de globala målen vilket 
förutsätter ett engagemang från alla samhällssektorer 

Utvecklingsmål 

1. Lysekils kommun ska konsumera hållbart. 
2. Lysekils kommun planerar för ett hållbart samhälle. 

Kommunstyrelsens strategier 

• Ta fram riktlinjer för hur Lysekils kommun ska arbeta med miljöfrågorna i den egna 
organisationen. Skapa struktur för och ge vägledning till verksamheterna i 
miljöarbetet samt den övergripande inriktningen Hållbar konsumtion. 

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

Motivering till valda strategier 

Hållbar konsumtion 

En stor del av dagens miljöproblem hänger samman med vår konsumtion av varor och 
tjänster. Vi använder för mycket av jordens resurser och i många fall använder vi inte 
resurserna på det mest effektiva sättet. 

Lysekils kommun är en stor organisation vars egen konsumtion av varor och tjänster har en 
stor påverkan på miljön och klimatet. Kommunen kan också vara en förebild för dem vi 
möter i vår verksamhet. Genom att kommunicera vårt miljöarbete och goda exempel vill vi 
bidra till ett ökat engagemang hos Lysekilsborna.Sex områden är prioriterade för att nå en 
mer hållbar konsumtion i kommunens verksamheter: 

• Upphandling 
• Energieffektivisering 
• Ekologisk och klimatsmart mat 
• Avfallshantering 
• Transporter 
• Kemikalieanvändning 

Lysekils kommun planerar för ett hållbart samhälle 

Förutsättningarna för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle är i hög grad beroende av 
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den fysiska planeringen. Lysekils kommun ska därför ha en hög ambition i att belysa 
miljöaspekterna i all planering - översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, strategidokument 
och detaljplaner. 

4 Kommunens kritiska kvalitetsfaktorer 
Kvalitetssäkring av kommunens grunduppdrag, som definieras i lagstiftning och andra 
styrande dokument, sker genom kritiska kvalitetsfaktorer. En kritisk kvalitetsfaktor är något 
kommunen, utifrån verksamhetens grundläggande uppdrag, behöver följa upp och ha 
kontroll över. Det är ett område som är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och 
service. Kritiska kvalitetsfaktorer utgår från fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, 
medarbetar- och ekonomiperspektiv. 

De kritiska kvalitetsfaktorerna mäts och följs upp med kvalitetsindikatorer. En 
kvalitetsindikator är ett mätvärde som visar om kommunen är på rätt väg eller inte. På så sätt 
uppnås ett systematisk kvalitets- och förbättringsarbete. 

Lysekils kommuns kritiska kvalitetsfaktorer är följande: 

Målgruppsperspektivet Verksamhetsperspektivet 
Miljö/ekologi i kommunen Tillgänglig och kommunikativ verksamhet 
Folkhälsa och integration Intern kontroll 
Medborgarinflytande och verksamheter som möter 
medborgarnas behov Stabil och utvecklande organisation 

Tillväxt och samhällsutveckling  
Ett starkt varumärke  
Attraktiv plats att bo och leva på  
Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet 
Attraktiv arbetsgivare God ekonomisk hushållning 

  

5 Kommunstyrelsens ram 2019 
Budget 2019 tkr Belopp 
Ram utgångsläge 2018 -72 461 
Prisindex 2019 -604 
Löneindex 2018 -711 
Tillskott Räddingstjänstförbundet -900 
Minskad buget valnämnden 300 
Tillskott överförmyndarverksamheten -300 
Justering av pris för växelanknytningar 141 
ÖP-tjänst till KS från SBN -655 
Gemensam digitaliseringssamordnare -700 
KS delfinansiering av digitaliseringssamordnare 175 
Miljöstrateg -180 
Delfinansiering av Familjecentral 250 
Intern hyreshöjning -59 
Resurs kontaktcenter från KS till SBN 479 
Lysekils andel av gemensam Löneenhet -3 391 
Lysekils andel av gemensam IT-enhet -2 600 
Ram 2019 -81 216 

Index för löneavtal 2019 budgeteras centralt och kommer att utfördelas senare. Justering av ram kan även komma att ske vid 
aktivering av investeringar. 
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