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Samhällsbyggnadsnämnden 
 
kallas till sammanträde torsdagen den 30 april kl 09.00 i kommunfullmäktigesalen 
Lysekil, för behandling av följande ärenden: 
 

Ärende 

 

 

Val av justerare; Mikael Wennergren 

 

1 

2 
 

3 
 

4 

Fastställande av dagordningen 

Information - utredning om framtiden för Lysekils Hamn AB som genomförts, 
Leif Schöndell VD Stadshus AB, kl 09.00 – 09.20  

IT – nuläge och utmaningar/Anders Siljeholm, avdelningschef IT, kl 09.20 – 
09.40 

Remisser – inga ärenden 

 

 
 

5.1 

5.2 

Myndighetsutövning inom stängda dörrar enligt kommunallagen 
6 kap. 19a § 

Besvärsmål – inga ärenden 

Anmälningsärende besvärsmål  

− Överklagande av beslut om beviljat bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Skaftö-Fiskebäck xxxx i Lysekils kommun 

 

 

6 Tillsynsärenden – inga ärenden  

7 

7.1 
 
 

7.2 
 
 

7.3 
 
 

8 

8.1 
 

8.2 
 

8.3 
 

9 

9.1 

9.2 

 

Bygglov  

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnader på fritidshus samt bygglov för 
inglasning av befintlig altan samt beslut om sanktionsavgift (tsyn B-2019-87) 
på fastigheten Alsbäck xxxx 

Ansökan om avsteg från beviljat bygglov B-2017-568 på krav på 
trafikbullerdämpning med bullerplank mot Ulserödsvägen på fastigheten Lyse-
Fiskebäck xxxx 

Ansökan om bygglov för rivning av befintligt uterum och balkong samt 
tillbyggnad av enbostadshus, samt anmälan om installation av eldstad på 
fastighet Lönndal xxxx 

Förhandsbesked  

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt 
avstyckning av tomt från, fastigheten Åker xxxx 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt 
avstyckning av tomt från, fastigheten Åker xxxx 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på tilltänkt 
avstyckning på fastigheten Kleva xxxx 

Planärenden  

Planbesked för Lyse-Berga 3:29, Lysekils kommun 

Start-PM detaljplan för del av Slätten 1:339, Lysekils kommun 

 

 



2 (35) 
 

9.3 
 

9.4 

 

10 
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Beslut om utställning av detaljplan för Norra Tronebacken Lyse-Fiskebäck 2:10, 
m.fl.  

Information om förutsättningar för arbete med detaljplan för Hotell Lysekil  

Offentlig del av sammanträdet 

Delegationsbeslut  

− Sammanställning av mars månads bygglovsärenden och redovisning av 
bygglovenhetens delegerade beslut  

− Sammanställning av mars månads bostadsanpassningsbidrag  
− Ordförandebeslut – arrendeavtal avseende uteservering inom 

Kronberget 1:82 

Reviderad delegationsordning från 2020-01-30 

Grönskults industriområde, Grönskult 2:90 m.fl./Jeanette Almroth 

Projekt Spjösvik, ianspråktagande av avsatta medel/Jeanette Almroth 

Tuntorps industriområde i Brastad/Susanna Regnér 

Nulägesanalys för parkeringsstrategi och ett hållbart resande/Magnus Eriksson 

Snöröjning på enskilda vägar Lysekils kommun 

Information om Fiskhamnskajen 

Information om lokalförsörjningsplan 

Remissvar på motion om att ett helhetsgrepp kring lokal- och bostadsbehovet 
av anpassade lokaler och bostäder 

Remissvar på motion om att Trälebergskilen är en fin och öppen plats lämpad 
för fågelskådning 

Information om småbåtsverksamhetens handlingsplan 

Månadsrapport mars 2020 för samhällsbyggnadsnämnden  

Yttrande avseende revisionsberättelsen 2019 – omedelbar justering 

Förvaltningschef, ordförande och avdelningschef plan och bygg informerar 

Anmälningsärenden 

− LKS 2020-03-04, § 38 – Bokslutsberedning 2019 
− LKF 2020-03-18, § 35 – Regler för uppvaktning och avtackning 
− LKS 2020-04-08, § 62 – Information om rapport från 

Kommunkompassen 2019 
− LKS 2020-04-08, § 65 – Utredning om framtidens äldreomsorg 
− LKS 2020-04-08, § 66 – Framtidens vårdinformationsmiljö – FVM  

 

   
Lysekil 2020-04-23 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
 
Lars Björneld Madelene Johansson 
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden Nämndsekreterare  
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Val av justerare 
 
 
Förslag att justera dagens protokoll är Mikael Wennergren 
 
 
 
 
 
 
1  
 
Fastställande av dagordning 
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2   
Utredning om framtiden för Lysekils Hamn AB  
Leif Schöndell, VC Stadshus AB, informerar nämnden om utredning om 
framtiden för Lysekils Hamn AB som genomförts.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.  
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3 
IT – nuläge och utmaningar 
 
Anders Siljeholm, avdelningschef IT-avdelningen informerar nämnde om IT-avdelningen 
nuläge och utmaningar.  
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4 
Remisser 
 
Inga ärenden. 
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5.1 
Besvärsmål 
 
Inga ärenden.  
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5.2  
Anmälningsärende besvärsmål 

− Överklagande av beslut om beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Skaftö-Fiskebäck 29:8 i Lysekils kommun 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av redovisade besvärsmål som förtecknas i 
protokollet 2020-04-30, § xx.  
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6 
Tillsynsärenden 
 
Inga ärenden.  
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7 
Bygglov 
 
7.1 
 
Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnader på fritidshus samt bygglov 
för inglasning av befintlig altan samt beslut om sanktionsavgift (tsyn B-2019-
87) på fastigheten Alsbäck XXXX 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser beslut om bygglov i efterhand för tillbyggnad av fritidshus mot sydväst med en 
öppen altan och tak på 30,8 m2 som i detta ärende ansöker om bygglov för inglasning samt 
tillbyggnad i två plan med entré, WC/bad/tvätt/dusch och loft på 30,0 m2. Tillbyggnaden 
avser även en öppen farstukvist på 5,75 m2. På fastigheten har även beviljats 2020-04-02 på 
delegation en anmälan i efterhand för nybyggd bygglovsbefriad komplementbyggnad s.k. 
attefallshus – gäststuga ärende B-2019-761. Detta ärende beslut även om sanktionsavgift för 
uppförda tillbyggnader samt nybyggnader utan startbesked på fastigheten Alsbäck xxxx.   

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område, men bedöms ligga innanför s.k. 
sammanhållen bebyggelse där bygglovsplikt råder. Fastigheten är belägen inom Gullmars 
naturvårdsområde samt fornlämning RAÄ Lyse xxxx, Boplats, utan synlig anläggning och 
synbar begränsning.  

Beslut från Länsstyrelsen Västra Götaland, Kulturmiljöenheten har i beslut 2020-04-09 gett 
tillstånd för ingrepp i fornlämning RAÄ Lyse xxxx, beslutet beviljar tillstånd för bastu och 
gäststuga. Tillstånd för ingrepp i fornlämning för tillbyggnad av huvudbyggnad är 
preskriberat.    

Beslut från Länsstyrelsen Västra Götaland, Naturavdelning har i beslut 2020-02-07 gett 
tillstånd i efterhand för ingrepp i Gullmars naturvårdsområde för tillbyggnad av bostadshus 
och tre komplementbyggnader.  

Berörda grannar på fastigheterna Alsbäck xxxx och xxxx ha lämnats tillfälle att inkomma 
med yttrande och har inget att erinra mot föreslagen byggnadsåtgärd eller  
placering.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov enligt ansökan, med stöd av 9 kap. 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900) [PBL]. Beslutet motiveras med att åtgärden uppfyller 
utformningskraven, kan antas uppfylla tekniska egenskapskrav, samt inte kan anses medföra 
en betydande olägenhet för omgivningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen 
(2010:900) [PBL], att en sanktionsavgift ska tas ut enligt 9 kap. 12 § 8 plan- och 
byggförordningen (2011:338) [PBF] med ett belopp av 31 528 kronor. 
Avgiften ska betalas av xxxx och xxxx med solidariskt betalningsansvar. 
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7.2  
 
Ansökan om avsteg från beviljat bygglov B-2017-568 på krav på 
trafikbullerdämpning med bullerplank mot Ulserödsvägen på fastigheten Lyse-
Fiskebäck XXXX 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för avsteg från gällande bygglov B-2017-568 med krav på 
bullerplank mot Ulserödsvägen. 

För fastigheten gäller detaljplan 1484-P117, antagen 2015-12-17.  
Planer gäller tills de ändras eller upphävs.  

Under pågående detaljplanearbete gjordes en rapport om bullerutredning av ÅF-
Infrastructure AB, 2014-04-16. Trafikbullerutredningen visar på att ljudnivåerna understiger 
55 dBA vid normal årsdyngstrafik på Ulserödsvägen med en byggnad uppförd i ett eller två 
plan. Vid s.k. sommartrafik ökar trafikbullret som högst till 58 dBA vid en byggnad i två plan, 
57 dBA vid ett plan. Vid bullerberäkning vid byggnadens uteplatser som tillhör lägenheter 
överstiger 70 dBA både vid normal årsdyngstrafik och sommartrafik, gäller både byggnad i 
ett eller två plan.  

Bullerdämpande åtgärder mot Ulserödsvägen krävs och skrevs in som krav i detaljplanen. 
Bygglov beviljades 2017-11-17 inklusive bullerplank mot Ulserödsvägen, höjd 1,7 meter.  

I en ny bullerutredning 2017-01-19 visar på att bullerkrav tillgodoses vid fasad och 
gemensamma uteplatser, men inte lägenheters uteplatser som vetter mot Ulserödsvägen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut är att Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om avsteg 
från beviljat bygglov B-2017-568 samt avsteg från gällande detaljplan med avseende på 
bullerskydd mot Ulserödsvägen.  Beslutet motiveras med att åtgärden inte kan bedömas som 
en liten avvikelse som är förenligt med detaljplanens syfte enligt 9 kap. 30 a § plan- och 
bygglagen.   
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7.3 
 
Ansökan om bygglov för rivning av befintligt uterum och balkong samt 
tillbyggnad av enbostadshus, samt anmälan om installation av eldstad på 
fastighet Lönndal XXXX 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om rivning för befintligt uterum och balkong på enbostadshus samt 
tillbyggnad med en byggnadsarea på 24,95 m2 fördelat på ett förråd samt allrum i två våningsplan, 
placerad 4,2 meter från tomtgräns. Ansökan omfattar även en mindre fasadändring med större 
fönster mot söder samt anmälan om installation av eldstad, Contura 556.  
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område, vilken fastställdes den 9 oktober 2008. Planer 
gäller tills de ändras eller upphävs. 
 
Befintlig byggnad har en byggnadsarea, fördelat på huvudbyggnad 95,3 m2 och garage 20,28 m2. 
Byggnaden är byggd som ett passivhus, så som övriga byggnader på Skolberget. Ett passivhus är 
konstruerat att vara ett energismart hus som har lägre uppvärmningsbehov än vanliga hus. Det 
innebär att klimatskalet är lufttätt och välisolerat, där värme från människor, elektriska apparater 
och solinstrålning tas till vara samt att ventilationssystemet återvinner värmen.  
 
Planbeteckningen för fastigheten är B. 
Ansökan bedöms vara planenlig.  
 
Berörda grannar på fastigheterna Lönndal xxxx, xxxx, Skaftö-Backa xxxx och boende på 
Vadstensberget xxx, xxx, xxx, xxx. Lönndal xxxx, Skaftö-Backa xxxx boende på 
Vadstensberget xxx, xxx och xxx, har inget att erinra mot föreslagen byggnadsåtgärd. 
Lönndal xxxx och boende på Vadstensberget xxx har inkommit med yttranden.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov enligt ansökan, med stöd av 9 kap. 30 § plan- 
och bygglagen (2010:900) [PBL]. 
 
Beslutet motiveras med att åtgärden är planenlig, uppfyller utformningskraven, kan antas 
uppfylla tekniska egenskapskrav, samt inte kan anses medföra en betydande olägenhet för 
omgivningen. 
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8 
Förhandsbesked 
 
8.1  
 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt 
avstyckning av tomt från, fastigheten Åker XXXX 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt 
avstyckning av tomt från, fastigheten Åker xxxx. I ansökan benämnd tomt 5:1. 
Ärendet bör bedömas i anslutning till det närliggande ärendet B-2020-93 (tomt 5:2), en 
liknande ansökan om förhandsbesked på samma fastighet. 

Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område, utanför Gullmarns naturvårdsområde, 
utanför strandskyddat område, samt utanför skyddszonen för kraftledningen. Den nya 
tomten föreslås placeras på impedimentsmark, och påverkar därmed inte odlingsbar mark. 
Platsen ingår inte i något riksintresseområde, och inga specifikt skyddsvärda naturvärden 
berörs. 

I Lysekils kommuns översiktsplan ÖP06 betecknas området med R19. 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet den 30 januari 2019 har lämnat tillstånd till 
fastighetsbildning och byggnation i anslutning till fornlämningarna Bro xxxx och Bro xxxx 
(skålgropar). 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän har ur avloppssynpunkt tillstyrkt att positivt 
förhandsbesked meddelas. Fastigheten bedöms inte påverka några naturvärden.  

Inga grannar finns i platsens omgivning, eller kan beröras av byggnation på den aktuella 
platsen, och ett grannehörande har därmed ansetts vara obehövligt. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900) och som svar på ansökan, att de föreslagna åtgärderna kan tillåtas på den 
avsedda platsen. Beslutet motiveras med att platsen kan anses lämplig för bostadsbebyggelse, 
att byggnationen inte kan anses har någon påverkan på riksintressen, att framtida 
planläggning inte försvåras, samt att den inte kan anses medföra en betydande olägenhet för 
omgivningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att ansökningar om tillstånd för 
enskilt avlopp ska vara inlämnade till Miljönämnden i mellersta Bohuslän för att bygglov ska 
kunna beviljas. 
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8.2  
 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt 
avstyckning av tomt från, fastigheten Åker XXXX 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt 
avstyckning av tomt från, fastigheten Åker xxxx. I ansökan benämnd tomt 5:2. 
Ärendet bör bedömas i anslutning till det närliggande ärendet B-2020-92 (tomt 5:1), en 
liknande ansökan om förhandsbesked på samma fastighet. 

Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område, utanför Gullmarns naturvårdsområde, 
utanför strandskyddat område, samt utanför skyddszonen för kraftledningen. Den nya 
tomten föreslås placeras på impedimentsmark, och påverkar därmed inte odlingsbar mark. 
Platsen ingår inte i något riksintresseområde, och inga specifikt skyddsvärda naturvärden 
berörs. 

I Lysekils kommuns översiktsplan ÖP06 betecknas området med R19. 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet den 30 januari 2019 har lämnat tillstånd till 
fastighetsbildning och byggnation i anslutning till fornlämningarna Bro xxxx och Bro xxxx 
(skålgropar). 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän har ur avloppssynpunkt tillstyrkt att positivt 
förhandsbesked meddelas. Fastigheten bedöms inte påverka några naturvärden. 

Inga grannar finns i platsens omgivning, eller kan beröras av byggnation på den aktuella 
platsen, och ett grannehörande har därmed ansetts vara obehövligt. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900) och som svar på ansökan, att de föreslagna åtgärderna kan tillåtas på den 
avsedda platsen. Beslutet motiveras med att platsen kan anses lämplig för bostadsbebyggelse, 
att byggnationen inte kan anses har någon påverkan på riksintressen, att framtida 
planläggning inte försvåras, samt att den inte kan anses medföra en betydande olägenhet för 
omgivningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att ansökningar om tillstånd för 
enskilt avlopp ska vara inlämnade till Miljönämnden i mellersta Bohuslän för att bygglov ska 
kunna beviljas. 
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8.3  
 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på tilltänkt 
avstyckning på fastighet Kleva XXXX 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på tilltänkt 
avstyckning på fastigheten Kleva xxxx. Den föreslagna tomten är på cirka 1 800 m2.  

Den aktuella platsen är belägen utanför detaljplanelagt område, i samband med ytterligare en 
tomt bedöms området bli s.k. sammanhållen bebyggelse med tre stycken bostadsfastigheter i 
grupp. På den tilltänka avstyckningen finns idag en mindre byggnad som används som 
jaktstuga.   

Den föreslagna tomtplatsen är belägen inom riksintresseområde för friluftsliv enligt 3 kap. 6 
§ miljöbalken.  

Den föreslagna tomtplatsen är belägen inom riksintresseområde för turism och rörligt 
friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken och 4 kap. 3 § obruten kust miljöbalken.  

Fastigheten Kleva xxxx omfattas av strandskydd i den sydöstra delen, en yta på cirka 420 m2.  
Fastigheten Kleva xxxx berörs även av fornlämning, BRO xxxx, by- eller gårdstomt.  
Området i den kommunala översiktsplanen ÖP 06 betecknat med R4.  

Miljönämnden i mellersta Bohuslän har genom miljöenheten lämnat i ett yttrande vilket man 
tillstyrker ett positivt förhandsbesked. Fastighetsägare har inkommit 2020-01-09 med 
ansökan om enskilt avlopp. Fastigheten bedöms inte påverka några naturvärden.  
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har inget att erinra ur en kulturhistorisk synvinkel mot 
tilltänkt avstyckning eller byggnation.  

Berörda grannar på Kleva xxxx är samma ägare som Kleva xxxx Kleva xxxx har inte ansetts 
vara berörd av åtgärden varvid ett grannehör inte har gjorts i ärendet.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar, med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17 §, och som 
svar på ansökan om förhandsbesked, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen. Beslut motiveras med att platsen kan anses lämplig för bostadsändamål, att 
eventuell framtida planläggning av området inte kan anses försvåras, att riksintressen, 
kulturmiljöer och naturvård inte kan anses ta skada samt att omgivningspåverkan inte kan 
anses bli påtaglig.  
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9  
Planärenden 
9.1 

 
Planbesked för Lyse-Berga 3:29, Lysekils kommun  

Sammanfattning 
En ansökan om planbesked för Lyse-Berga 3:29 har inkommit från tekniska avdelningen. 
Ansökan om planbesked syftar till att undersöka förutsättningarna för planändring endast för 
fastigheten Lyse-Berga 3:29.  
 
I gällande detaljplan är fastigheten betecknad med A – allmänt ändamål. Allmänt ändamål 
menas enligt praxis att byggnaden ska nyttjas för att fungera för ändamål som åligger stat, 
kommun eller allmänhet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om planbesked för Lyse-Berga 3:29 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att plankostnadsavtal mellan den sökande och 
kommunen ska upprättas samt att den sökande bekostar planarbetet.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen ges prioritet 1 i arbetsprogrammet för 
detaljplaner och att arbetet med detaljplanen startar upp tidigast i planperioden under juni – 
september 2020.   

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa avgiften för planbeskedet enligt gällande 
taxa. 
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9.2 
 
Start-PM detaljplan för del av Slätten 1:339, Lysekils kommun  

Sammanfattning  
Detta start-PM har tagits fram i syfte att ta beslut om uppstart av detaljplanearbete för del av 
Slätten 1:339 samt säkerställa startdatum och därmed vilken lagstiftning som gäller för 
detaljplanearbetet.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner start-PM om detaljplanearbete för del av Slätten 
1:339. 
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9.3 
 
Beslut om utställning av detaljplan för Norra Tronebacken Lyse-Fiskebäck 2:10 
m.fl. 
 
Sammanfattning 
Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av bostäder och förskola inom området Norra 
Tronebacken. Detaljplanen har varit utställd under januari-februari 2010. Planen har inte 
antagits och kommer efter omarbetning att på nytt skickas på utställning. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen skickas ut för utställning enligt 5 kap. 
23 § ÄPBL (1987:10) 
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9.4  
Information om förutsättningarna för arbete med detaljplan för Hotell Lysekil 
 
Stina Norén, planhandläggare, informerar nämnden om förutsättningarna för arbete med 
detaljplan för Hotell Lysekil.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.  
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10 
 
Delegationsbeslut  
 
Följande delegationsbeslut redovisas:  
 
Handläggare för plan och bygg 

− Sammanställning av mars månads bygglovsärenden och redovisning av 
bygglovenhetens delegerade beslut. 

− Sammanställning av mars månads bostadsanpassningsbidrag. 
 
Ordförandebeslut 

− Arrendeavtal avseende uteservering inom Kronberget 1:82 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokollet 2020-04-30, § XX. 
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Reviderad delegationsordning från 2020-01-30 
 
Delegationsordningen med ärendenummer A-2018-19 antogs av 
samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-09 och har reviderats. Förvaltningen har lagt till 
delegater som förslag under punkt 16 gällande bostadsanpassning. Detta för att underlätta 
beslutsgången i dessa ärenden och sårbarhet vid ordinarie tjänstepersons frånvaro. 
Justeringen är markerad med röd text i utdraget ur delegationsordningen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta reviderat förslag till 
delegationsordning att gälla fr o m 2020-04-30. 
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Grönskult industriområde, Grönskult 2:90 m fl. 
 
Sammanfattning 
Detaljplanen för Grönskult industriområde vann laga kraft 2008. Tio år senare tog 
kommunstyrelsen beslut om att sälja kvartersmarken, och själva ansvara för byggnation av 
infartsvägen till industriområdet, LKS 2017–000124. Kort därefter annonserades området ut 
för försäljning. Förfrågan resulterade i två inkomna intresseanmälningar, varav den ena 
återtogs innan sista dag för inlämnande. Därmed återstod en intressent, en lokal 
företagsgrupp. Företagsgruppen har under det gångna året bildat ett bolag, Grönskult 
markförvaltning, som föreslås tilldelas området. Tilldelningen innebär att Grönskult 
markförvalting får ensamrätt att under två år att förhandla med Lysekils kommun om 
exploatering och köp av områdets industrimark. Skulle förhandlingen inte landa i något avtal 
innan april månads utgång 2022 (2022-04-30) så förfaller tilldelningen och kommunen står 
fri att tilldela annan intressent.  
   
Avdelningen för Plan och bygg föreslår även att avdelningen får i uppdrag att upprätta 
marköverlåtelseavtal med parten. Innehållet i avtalet ska i stora drag följa tidigare beslut 
(LKS 2017–000124) och Riktlinjer för markanvisning och exploatering, men att 
förhandlingsfrihet ges gällande hur mark- och vägkostnader ska erläggas samt hur ansvaret 
för den framtida driften av infartsvägen ska fördelas mellan avtalsparterna. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fram till och med 2022-04-30 tilldela Grönskult 
markförvaltning ensamrätt att förhandla om köp av kvartersmark för industri på Grönskult 
industriområde. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge avdelningen för Plan och bygg uppdraget att 
förhandla och upprätta marköverlåtelseavtal med Grönskult markförvaltning.  
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Projekt Spjösvik, ianspråktagande av avsatta medel 
 
Sammanfattning 
Den kommunala detaljplanen för Spjösvik, Lyse-Berga 3:1 m.fl. vann laga kraft 2010 med är 
ännu inte genomförd. Under 2017 togs beslut om detaljplanens genomförande, vilka ligger 
till grund för det avtal som förvaltningen och LEVA i Lysekil AB tagit fram för utbyggnad av 
planområdets infrastruktur (se bilaga). 
 
Projekt Spjösvik har nu förberetts för att gå in i en aktiv genomförandefas. Det innebär avrop 
på avsatta medel i budget 2020 och plan 2021–2022 (KF 2019-06-16, §54).  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att aktivera projektet Spjösvik och därmed nyttja 
avsatta medel i budget 2020 och plan 2021–2022 (KF 2019-06-16, §54) för exploateringen. 
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Tuntorps industriområde i Brastad 
 
Sammanfattning 
Intresse för industrimark i Tuntorp har inkommit till förvaltningen. Det finns en detaljplan 
med outnyttjad industrimark där kommunen äger marken. För att kunna gå vidare med 
försäljning behöver kommunen bygga ut vägen inom planområdet. Förvaltningen vill gå 
vidare med upphandling av väg samt att ett försäljningspris ska fastställas. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer förvaltningens förslag till försäljningspris av 
industrimark i Tuntorp till 100 kr/kvm. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att förvaltningen går vidare med upphandling för 
utbyggnad av väg i planområdet. 
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Nulägesanalys för parkeringsstrategi och ett hållbart resande  
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag är att ta fram ett förslag på parkeringsstrategi. Syftet 
är att få en gemensam syn på hur parkering ska hanteras som möjliggör en attraktiv och 
lättillgänglig kommun. Dokumentet ska ge en bild av nuläget som är en grund för det 
fortsatta arbetet. Parkeringsstrategi för Lysekils kommun som tydliggör hur kommunen ska 
agera i olika parkeringsfrågor och som stödjer Lysekils vision 2030 om ett hållbart och 
attraktivt samhälle året runt.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer dokumentet nulägesanalys för parkeringsstrategi och 
ett hållbart resande. 
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Snöröjning enskilda vägar i Lysekils kommun 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen via enheten för Gata Park och Småbåt ansvarar för 
snöröjning på enskilda vägar inom Lysekils kommun. Svårighet att få tag på röjare, 
tveksamheter utifrån ett rättviseperspektiv samt höga omkostnader för denna 
samhällsservice gör att förvaltningen inte längre har ekonomiska resurser att ombesörja 
detta uppdrag. Därför föreslås ett borttagande av snöröjning av enskilda vägar från och 
2020-10-01. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Lysekils kommuns 
snöröjning på enskilda vägar tas bort från 2020-10-01. 
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Information om Fiskhamnskajen 
 
Lars Henningsson, projektledare, och Christian Wrangmo, avdelningschef Tekniska 
avdelningen, informerar nämnden om Fiskhamnskajen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.  
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Information om lokalförsörjningsplan 
 
Christian Wrangmo, avdelningschef Tekniska avdelningen, informerar nämnden om 
lokalförsörjningsplanen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.  
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Remissvar på motion om att ett helhetsgrepp kring lokal- och bostadsbehovet 
av anpassade lokaler och bostäder 
Sammanfattning 
Ricard Söderberg (S) och Anders C Nilsson (S) har i en motion föreslagit att 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i det snaraste gör en fördjupad analys av 
vad det finns för lokalbehov för den egna verksamheten i ett perspektiv på minst 15 år. 

En lokalförsörjningsgrupp bestående av kommunens förvaltningschefer, teknisk chef och 
fastighetschef finns redan. Gruppens arbete samordnas av samhällsbyggnadsförvaltningen 
och träffas löpande. Förvaltningscheferna presenterar årligen sina lokalplaner för gruppen 
och samhällsbyggnads-förvaltningen sammanfattar behovet i en kommungemensam 
lokalresursplan.  

Förvaltningarnas gemensamma förslag till beslut är att Lysekils kommuns 
lokalförsörjningsgrupp fortsätter sitt arbete med att identifiera och presentera kommunens 
samlade behov av anpassade lokaler och bostäder. Förvaltnings-cheferna rapporterar 
gruppens arbete till respektive nämnd och till kommundirektörens ledningsgrupp. 

Lokalresursplanen presenteras för kommunfullmäktige i samband med budgetberedningen. 
      

Förvaltningens förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad med hänvisning vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunens 
lokalförsörjningsgrupp fortsätter sitt arbete med att identifiera och presentera kommunens 
samlade behov av anpassade lokaler och bostäder.  
 
 
  



30 (35) 
 

20  
 
Remissvar på motion att Trälebergskilen är en fin och öppen plats lämpad för 
fågelskådning  
 
Sammanfattning 
Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2020-03-09 föreslagit att Lysekils kommun 
skulle medverka till att göra en plats ämnad för fågelskådning vid Trälebergskilen.   

Trälebergskilen är ett naturreservat och ligger längs väg 162, strax efter Lyse på vägens högra 
sida om man kör mot Lysekil. Det finns idag två alternativ för fågelskådning vid 
Trälebergskilen. Vilken plats man väljer är till stor del beroende av vilken tid på dygnet man 
planerar att skåda. För de flesta tillfällena är den södra sidan den bästa. Sent på kvällen kan 
man dock få ordentligt med motljus där, varför den norra sidan då är bättre. 

Att göra fler platser för fågelskådning är inte aktuellt. Tekniska avdelningen har undersökt 
möjligheterna om att göra särskilda fickor längs vägen men detta är inte aktuellt då 
kommunen inte råder över Trafikverkets väg. Det finns även enskilda markägare kring vägen 
längs Trälebergskilen mot Skals gård med åkermark och betesmarker, vilket försvårar att 
finna nya lämpliga platser för fågelskådning. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
vara besvarad med hänvisning vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse. 
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Information om småbåtsverksamhetens handlingsplan 
 
Per Garenius, förvaltningschef, informerar nämnden om småbåtverksamhetens 
handlingsplan.  
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.  
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Månadsrapport mars 2020 samhällsbyggnadsnämnden 
 
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla 
information om ekonomiskt utfall varje månad förutom januari och juli. Information lämnas 
här för samhällsbyggnadsnämnden om utfall efter mars månad. 
 
Resultatet på förvaltningen per mars pekar på en budgetavvikelse på -2,6 mkr men det mesta 
bedöms bero på säsongen. Kostnaderna för energi är höga på vintern och intäkter för 
parkeringar, husbilar och småbåtar kommer in på sommaren. Tar man hänsyn för detta så 
pekar resultatet på en avvikelse på -0,4 mnkr per mars. Bedömning för helåret än att 
budgeten kommer vara i balans. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner månadsrapport för mars 2020.    
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Yttrande avseende revisionsberättelsen 2019  
 
Sammanfattning 
Den politiska revisionen har i revisionsberättelse för år 2019 riktat kritik mot 
samhällsbyggnadsnämnden.  
 
I revisionsberättelsen riktar revisorerna kritik mot samhällsbyggnadsnämnden för bristande 
styrning, ledning, uppföljning och kontroll.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att som eget yttrande till kommunfullmäktige 
översända förvaltningens tjänsteskrivelse.  
 

Omedelbar justering 
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Förvaltningschef, ordförande och avdelningschef plan och bygg informerar 
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.  
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Anmälningsärenden 
 

− LKS 2020-03-04, § 38 – Bokslutsberedning 2019 

− LKF 2020-03-18, § 35 – Regler för uppvaktning och avtackning 

− LKS 2020-04-08, § 62 – Information om rapport från Kommunkompassen 2019 

− LKS 2020-04-08, § 65 – Utredning om framtidens äldreomsorg 

− LKS 2020-04-08, § 66 – Framtidens vårdinformationsmiljö – FVM 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i 
protokollet 2020-04-30, § XX 
 
 



Tjänsteskrivelse  

  

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

 Datum Dnr 
 2020-03-31 B 2020–182 
   
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten 
Frida Mellgren, 0523-61 33 32 
frida.mellgren@lysekil.se  
 

 
Planbesked för Lyse-Berga 3:29, Lysekils kommun  
Sammanfattning 
En ansökan om planbesked för Lyse-Berga 3:29 har inkommit från tekniska 
avdelningen. Ansökan om planbesked syftar till att undersöka förutsättningarna för 
planändring endast för fastigheten Lyse-Berga 3:29.  
 
I gällande detaljplan är fastigheten betecknad med A – allmänt ändamål. Allmänt 
ändamål menas enligt praxis att byggnaden ska nyttjas för att fungera för ändamål 
som åligger stat, kommun eller allmänhet. 
 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om planbesked för Lyse-
Berga 3:29 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att plankostnadsavtal mellan den sökande och 
kommunen ska upprättas samt att den sökande bekostar planarbetet.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen ges prioritet 1 i 
arbetsprogrammet för detaljplaner och att arbetet med detaljplanen startar upp 
tidigast i planperioden under juni – september 2020.   

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa avgiften för planbeskedet enligt 
gällande taxa. 

 

Ärendet 
Lyse-Berga 3:29 är en kommunalägd fastighet och omfattas av gällande detaljplan 
14-LYE-1374 från 1973. I gällande detaljplan är fastigheten betecknad med A 
(versalt A) – allmänt ändamål. Allmänt ändamål menas enligt praxis att byggnaden 
ska nyttjas för att fungera för ändamål som åligger stat, kommun eller allmänhet. 
Exempel på allmänna byggnader är sjukhus och skolor. I berörd fastigheten har det 
tidigare bedrivits äldreboende samt HVB-boende.  
 
Ansökan om planbesked syftar till att undersöka förutsättningarna för planändring 
endast för markerad fastighet. Planändringen avser ingen förändring av byggrätt, 
prickad mark eller utökning. Ändringen skulle endast avse planbestämmelsen: från 
A-allmänt ändamål till O- tillfällig vistelse samt V-verksamhet för att möjliggöra för 
fler användningsområden.  
Fastigheten ligger i ett industriområde men enligt gällande detaljplan får det endast 
bedrivas industri där ”närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, 
brandsäkerhet och trevnad” 
 
 

http://www.lysekil.se/
mailto:frida.mellgren@lysekil.se


Tjänsteskrivelse  

  

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

 
I översiktsplanens användningskarta från 2006 är fastigheten utpekad som allmänt 
ändamål och centrumbebyggelse. Hotell, vandrarhem, lägenhetshotell och liknande 
kan även ingå i planbestämmelsen C - centrum.  

 
Förvaltningens synpunkter 
Ansökan om planbesked för Lyse-Berga 3:29 har redovisat för planverkstan.  
Planverkstan är ett diskussionsforum för tjänstepersoner från flera förvaltningar 
samt LEVA som hålls ungefär var sjätte vecka. De frågor som framfördes vid detta 
tillfälle har utgjort en del av förvaltningens sammanvägda slutbedömning i ärendet.  
 
Planbeskedet är avstämt med Länsstyrelsen som inte ser några hinder i att 
genomföra en planändring då den är förenligt med nuvarande detaljplans syfte och 
då planändringen endast avser ändrad användning.  
 
En ändring av en detaljplan kan göras om ändringen är förenlig med planens syfte 
och övriga planbestämmelser. En ändring av detaljplan måste rymmas inom syftet 
med den ursprungliga detaljplanen. Planens struktur har tagits fram genom den 
lämplighetsprövning som gjorts vid planläggningen.  
 
En ändring av användningsbestämmelse för berörd fastighet utgör inget hinder då 
nuvarande bestämmelse (A) innebär en begränsning då den enbart kan nyttjas för 
att fungera för ändamål som åligger stat, kommun eller allmänhet. Bestämmelsen 
innebär även att det är möjligt att bedriva verksamhet med permanent vistelse och 
boende. En planändring till O – tillfällig vistelse och V- verksamhet innebär ett 
bredare användningsområde och möjlighet att bedriva olika sorters verksamhet i 
fastigheten. Ändringen kommer innebära en begränsning då det inte längre är 
möjligt med stadigvarande vistelse i fastigheten.  
 
Det är lämpligt att genomföra en ändring av befintlig detaljplan 14-LYE-1374 då 
syftet fortfarande är aktuellt, dock behövs justeringar av planen för att den ska bli 
mer användbar och funktionellt anpassad utifrån dagens behov.  
Planprocessen bör bedrivas med standardförfarande.  
 
 
 
 
Per Garenius   Frida Mellgren 
Förvaltningschef  Planhandläggare 

 
 
 
Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sökanden  
 

Bilaga  
Ansökan om planbesked med karta  
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Tjänsteskrivelse Sid 1/1 
 

Datum  Dnr  
 2020-04-01 SBN-B-2020-284 

              Samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten  
Frida Mellgren, 0523--61 33 32 
frida.mellgren@lysekil.se 
 

Start-PM detaljplan för del av Slätten 1:339, Lysekils 
kommun  

 

Sammanfattning  
Detta start-PM har tagits fram i syfte att ta beslut om uppstart av detaljplanearbete 
för del av Slätten 1:339 samt säkerställa startdatum och därmed vilken lagstiftning 
som gäller för detaljplanearbetet.  

 
Förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner start-PM om detaljplanearbete för del av 
Slätten 1:339. 

 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljade 2019-04-25 § 61 planbesked för del av 
Slätten 1:339.  

Planarbetets syfte är att uppföra ett nytt bostadsområde med cirka 25–30 nya 
hyreslägenheter. Lägenhetsstorleken varierar, men då målgruppen främst ska 
utgöras av yngre och barnfamiljer, är tanken att det blir mest två- och 
trerumslägenheter. Exploateringsområdet ligger redan i ett bebyggt 
bostadsområde.  

Detaljplanen arbetas fram genom standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 
(PBL) PBL 5 kap 7 § 

Nästa steg i planarbetet är att samrådshandlingar tas fram och efter politiskt beslut 
skickas ut på samråd.  

 

Förvaltningens synpunkter  
Se samhällsbyggnadsnämnden beslut om planbesked enligt bilaga. 
 
 

 

Per Garenius Frida Mellgren 
Förvaltningschef Planhandläggare 
 

 
Bilaga 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut om planbesked samt karta  
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planenheten 
Exploatören 
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Tjänsteskrivelse  

  

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

 Datum Dnr 
 2020-04-16 B-2018-469 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten 
Rodrigo Baraona, 0523 – 61 33 41 
rodrigo.baraona@lysekil.se 

 

Beslut om utställning av detaljplan för Norra Tronebacken 
Lyse-Fiskebäck 2:10 m.fl. 
 
Sammanfattning 
Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av bostäder och förskola inom området 
Norra Tronebacken. Detaljplanen har varit utställd under januari-februari 2010. 
Planen har inte antagits och kommer efter omarbetning att på nytt skickas på 
utställning. 
 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen skickas ut för utställning 
enligt 5 kap. 23 § ÄPBL (1987:10) 
 
Ärendet 
Områdena vid Tronebacken längs Ulserödsvägen, gamla infartsvägen till Lysekil, 
har i översiktsplanen varit utpekade som utbyggnadsområden för bostäder under 
lång tid. Det nu aktuella utbyggnadsområdet svarar mot ett behov av nya tomter för 
enskilt byggande. Samtidigt rymmer den möjligheter att anpassa utbyggnaden med 
olika bostadsformer efter bostadsmarknadens behov. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av 70–100 bostäder. Planen 
medger utbyggnad med friliggande villor, parhus, radhus eller flerbostadshus samt 
mark för förskola. Målsättningen är att skapa ett nytt attraktivt småhus- och 
flerbostadshusområde i en vacker naturmiljö nära Gullmarn. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-06-10 att godkänna detaljplanen och 
överlämna den till kommunfullmäktige för antagande. På grund av att kommunen 
och den dåvarande markägaren inte lyckades komma överens om något 
exploateringsavtal kunde detaljplanen inte antas. Planförslaget kommer nu att 
skickas ut på ytterligare en utställning. 
 

Förvaltningens synpunkter 
• Under den tid som detaljplaneförslaget legat vilande har behov av mark för 

förskola uppstått varför nuvarande planförslag innehåller mark för detta 
ändamål. Planförslaget innebär att det kan byggas fem förskoleavdelningar i 
den södra delen av planområdet. 

• På grund av det utökade strandskyddet till 300 meter har kvartersmark för 
bostäder längst i söder, minskat. Detta kompenseras genom att möjliggöra 
byggande av flerbostadshus i 4 våningar. Kvarteret nordväst om detta 
justeras så att viss del kan bebyggas med bostäder i 3 våningar. Tidigare 
förslag innebar 2 våningar för samtliga kvarter. 
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• Detaljplanen kan antas av kommunen först när exploateringsavtalet är 
träffat. 
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• Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) Norconsult 

AB 2009-10-15 
• Dagvattenutredning till detaljplan för bostadsområdet Norra Tronebacken, 

Norconsult AB 2005-11-29, rev 2010-07-05 
• Gatuutredning, Norconsult AB 2010-01-19 
• Bullerutredning till detaljplan för bostadsområdet Norra Tronebacken, 
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grodinventering, Eko Natura Lysekil, oktober 2004 
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oktober 2009 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Magnus Eriksson, 0523-613365 
magnus.eriksson2@lysekil.se 
 
Nulägesanalys för parkeringsstrategi och ett hållbart resande  
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag är att ta fram ett förslag på 
parkeringsstrategi. Syftet är att få en gemensam syn på hur parkering ska hanteras 
som möjliggör en attraktiv och lättillgänglig kommun. Dokumentet ska ge en bild av 
nuläget som är en grund för det fortsatta arbetet. Parkeringsstrategi för Lysekils 
kommun som tydliggör hur kommunen ska agera i olika parkeringsfrågor och som 
stödjer Lysekils vision 2030 om ett hållbart och attraktivt samhälle året runt.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer dokumentet nulägesanalys för 
parkeringsstrategi och ett hållbart resande. 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram 
en parkeringsstrategi för Lysekils kommun. Strategin ska tydliggöra hur kommunen 
ska agera i olika parkeringsfrågor och som stödjer Lysekils vision 2030 om ett 
hållbart och attraktivt samhälle året runt.  
 
Nulägesanlysen för parkeringsstrategin är ett grunddokument till det pågående 
arbetet av en parkeringsstrategi. 
 
Förvaltningens utredning 
Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag är att ta fram ett förslag på 
parkeringsstrategi. Nulägesanalys är ett underlag för att ta rätt strategibeslut i 
arbetet kring parkeringsstrategin. Definitionen och motiveringen till uppdraget är 
att kommunen inte har en parkeringsstrategi vilket visat sig behövas. Strategin är 
att göra ett dokument som utgör ett utredningsunderlag för parkeringsstrategi för 
Lysekils kommun. Syftet är att få en gemensam syn på hur parkering ska hanteras 
som möjliggör en attraktiv och lättillgänglig kommun. Dokumentet ska ge en bild av 
nuläget som är en grund för det fortsatta arbetet. 
 
En analys av nuläget kring parkerings har arbetats fram och är ett levande 
dokument som kan ändras över tid. Fler mätningar, analyser och fakta som kan 
tjäna som underlag till framtagandet av strategi kan tillföras.  
 
Parkeringsstrategi för Lysekils kommun som tydliggör hur kommunen ska agera i 
olika parkeringsfrågor och som stödjer Lysekils vision 2030 om ett hållbart och 
attraktivt samhälle året runt.  
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2 Inledning 
2.1 Dokumentet 
Detta dokument innehåller en nulägesanalys för arbetet med framtagandet av en strategi och 
är ett levande dokument som kan ändras över tid. Fler mätningar, analyser och fakta som kan 
tjäna som underlag till framtagandet av strategi kan tillföras.  

Information om parkering och styrande dokument finns i bilaga 1. 

2.2 Uppdraget 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en 
parkeringsstrategi för Lysekils kommun som tydliggör hur kommunen ska agera i olika 
parkeringsfrågor och som stödjer Lysekils vision 2030 om ett hållbart och attraktivt samhälle 
året runt.  

2.3 Syfte 

Syftet med en parkeringsstrategi är att peka ut riktningen på vilket sätt allmänna parkeringar 
kan stödja kommunens långsiktiga planering för ett hållbart samhälle. 

Den ska stödja kommunens arbete för att öka andelen resor med cykel, kollektivtrafik, resor 
med miljövänliga bilar och bidra till en attraktiv stadsmiljö. 

Parkeringsstrategin ska också vara en hjälp i planprocessen vid framtagande av detaljplaner 
och bygglovshandlingar. 

Den ska bidra till en effektiv markanvändning av kommunens mark och bidra till en attraktiv 
stadskärna och tätorter. 

2.4 Metod 

Förvaltningen har valt att göra en analys av nuläget med hjälp av beläggningsmätningar. 
Detta för att förstå behovet av parkeringar för olika ändamål. Med denna analys som grund 
vill förvaltningen arbeta vidare kvalitativt med workshops och medborgardialoger där vi 
diskuterar hur vi ska forma ett hållbart och attraktivt samhälle. 
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3 Mätningar 

 

 

 

 

 

 

I Lysekils tätort (centrumzon) finns 1861 allmänna parkeringar inklusive parkeringen vid 
Dalskogen  
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I Fiskebäckskils tätort (i markerat område) finns 445 allmänna parkeringar inklusive 
infartsparkering vid småbåtshamnen 

 

I Grundsund (i markerat område) finns 433 allmänna parkeringar med infartsparkering 

 

Mätningar har gjorts vid fyra tillfällen i Lysekils tätort under lågsäsong och en gång under 
högsäsong. 

Mätningar i Grundsund och Fiskebäckskil är gjorda men inte vid rätt tillfälle eller är inte 
fullständiga och behöver kompletteras under högsäsong. 
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4 Analys 
Av mätningarna utvärderas följande: 

• Lågsäsong 
• Verksamhetsparkering 
• Besöksparkering 
• Boendeparkering 
• Högsäsong 
• Infartsparkering 

4.1 Lågsäsong 
Under lågsäsong behöver vi veta beläggningen för att få balans mellan verksamhet och 
besöksparkering. Vi behöver också veta vilka möjligheter vi har att förtäta staden, göra den 
attraktiv och arbeta för en hållbar utveckling. 

Mätningarna vid lågsäsong är gjorda på dagtid runt lunchtid då det är högst beläggning. Vid 
de fyra tillfällena varierade beläggningen på dagtid mellan 49–59% inom mätområdet.  

I analyserna har vi använt oss av den mätning som hade 59% beläggning. Den är gjord en 
februaridag med blötsnö och en temperatur runt 0 grader, en dag när man kan förvänta sig 
att många tar bilen. 

För att ge rättvis bild av beläggningen i centrum är inte parkeringarna utanför centrumzonen 
med eftersom dom sällan eller aldrig utnyttjas under lågsäsong. Kolholmarna/Börjessonliden 
94 platser och Dalskogen 140 platser. 

4.2 Verksamhetsparkering lågsäsong 
Verksamhetsparkering eller arbetsplatsparkering mäter vi genom att se beläggningen på de 
platser som tidsbegränsning mellan 4–24 timmar, platser som de som arbetar till största 
delen använder. 

Väljer vi ut ett stråk med många och stora arbetsplatser samt verksamheter med 
besöksnäring enligt bild 1 och lägger in ett gångavstånd på 200 meter så är beläggningen 79% 
på dessa parkeringar. 

Tar man 400 meters gångavstånd är beläggningen 69% och tar vi 600 meters gångavstånd är 
beläggningen 59%. 

Accepterar vi gångavstånd på 400–600 meter finns det tillräckligt med parkering för 
verksamheterna i centrum. 

 

 

 

 

 

 



   

2020-04-21 

   Sid 7/12 

 
 

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

Bild 1  

  

 

4.3 Besöksparkering lågsäsong 
De parkeringar som har en tidsbegränsning upp till 4 timmar anses i större utsträckning 
användas av besökare under dagtid. 

Totalt finns 403 parkeringar med 4 timmar eller mindre i centrum och beläggningen var  
68 %. 

Väljer vi ut ett stråk där besöksnäringen är som mest omfattande (bild 2) så är beläggningen 
75%, då räknar vi inom ett gångavstånd på 200 meter (acceptabelt gångavstånd, 
parkeringsnorm 2010). 

Beläggningen på de centralaste besöksparkeringarna är ganska hög och bör tas i beaktande 
när parkeringar eventuellt ska tas i anspråk till annan verksamhet så att balansen mellan 
verksamhetsparkering och besöksparkering vidhålls. 
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Bild 2 

 

 

4.4 Boende lågsäsong 
Boendeparkering mäts sent på kvällen när besökare och verksamheter inte längre finns kvar i 
tätorten. 

En mätning är gjord på kvällen klockan 22.00 för att se hur det fungerar i de områden där 
fastighetsägare har få eller inga möjligheter att parkera på egen fastighet, exempelvis 
Gamlestan, Kungsgatan, Södra Hamngatan, Södra Kvarngatan och Kyrkvik. Mätningen visar 
en beläggning på 46%.  

Ser man på hela centrum är beläggningen 35% klockan 22.00. 

Sammantaget måste tillgången på parkering för boende ses som god nattetid. 

4.5 Högsäsong 
Sommartid ökar behovet av parkering framförallt i Grundsund, Fiskebäckskil och Lysekil. 
Mätningar behöver göras för att dimensionera infartsparkeringar efter behovet. 

Sommartid ökar befolkningen i form av fritidsboende. Många kommer också för att besöka 
vår vackra kommun och det ordnas också evenemang som behöver parkering 
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                              Bild 3 

 

Mätningar gjorda 2019-08-09 ses i bild 3. Det är en fredag med sol och 24 grader varmt. Det 
är många som badar i Pinneviken och det är Lysekils Womens matchrace. Ser man på 
statistiken för antalet passagerare med parkeringsbussen så är det den tredje mest besökta 
dagen på sommaren (efter Gyllene tider och Cruising). 

Mätningarna är gjorda med jämna mellanrum under dagen och högst beläggning var det  
kl. 14.50. 

Beläggningen i centrum är mycket hög men det finns fortfarande plats utanför centrum 
(Bangårdsgatan). På infartsparkeringen på Dalskogen (Gamla Konsum) står det som mest 17 
bilar.  

Kapaciteten under högsäsong finns med möjlighet att använda Dalskogen parkeringar som 
buffert. Beläggningen är mycket hög och kräver mätningar under sommaren för att se 
utvecklingen under tid. Långa gångavstånd är svårt att undvika utan att bygga stora 
parkeringsanläggningar. 

4.6 Infartsparkering 
På Kolholmarna finns 14 platser och på Bangårdsgatan kan ordnas 35 nya platser som 
sommartid kompenserar för infartsparkering vid Dalskogen. 

Dalskogens parkering kan användas som en buffert vid större evenemang. 

Även ytan på Kolholmarna kan omfördelas men på bekostnad av ställplatserna för husbilar 
som ger en viss inkomst. 
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4.7 Grundsund 
Utbyggnaden av parkeringen vid Bottnahallen fortsätter för att tillgodose behovet på 
sommaren. Parkeringens placering är mycket bra med ett avstånd av 800 meter till centrum. 
Infartsparkering finns vid GRG vid behov. 

Fler beläggningsmätningar bör göras för att kartlägga behovet sommartid. Under lågsäsong 
anses det inte finnas någon parkeringsproblematik. 

4.8 Fiskebäckskil 
Infartsparkering finns men beläggningsmätningar bör göras sommartid för att kartlägga 
behovet. Lågsäsong anses inte finnas någon parkeringsproblematik. 

4.9 Pendelparkeringar 
Pendelparkering för både bil och cykel finns i Hallinden och Brastad. Pendelparkering för 
cykel finns inte i Lysekils tätort. Pendelparkering kan utvecklas vid Dalskogen för både bil 
och cykel. 
 

4.10 Nummerslagningar 
En nummerslagning på 100 bilar parkerade vid Campus Väst 2019-09-25 visar att 44% av 
fordonsägarna bor inom tre kilometer från Campus Väst. Mätning på kvällen kl. 22.00 visar 
att den är tom. Nummerslagning 2019-09-24 på parkeringar i centrala Lysekil som anses 
som verksamhetsparkeringar ger 28% som bor inom tre kilometer men mer än 700 meter 
bort. En nummerslagning 2019-04-24 ger 25% som bor inom tre kilometer men mer än 700 
meter bort. 
 

5 Analys av nuläge och brister 
Befolkningsutvecklingen i Lysekils kommun minskar men långsamt (se bilaga). Väljer vi att 
inte göra något med parkeringssituationen så kommer det att fungera flera år till. Vi kan 
också använda Dalskogen och Kolholmarna vid behov då trycket blir stort sommartid. 
Parkeringar strax utanför centrumzonen finns också som buffert under lågsäsong. Det är 
dock viktigt att göra beläggningsmätningar för att se utvecklingen över tid och parera vid 
förändringar. 

Mätningarna i Fiskebäckskil och Grundsund bör kompletteras under sommartid för att se 
behovet av infartsparkeringar. 

Parkeringarna en regnig och kall februaridag i Lysekils tätort är välfyllda i de centralaste 
delarna men det finns parkering på acceptabla gångavstånd (400–600 meter för verksamhet 
och 200 meter för besök). 

Balans mellan besöks- och verksamhetsparkering finns i nuläget. 

Vi har ett fåtal större parkeringsanläggningar men många små. Många gånger leder detta till 
onödig söktrafik. 

Problem uppstår också när vi vill utveckla staden. För att det ska vara möjligt måste vi kunna 
ta bort parkering på gatorna för att jobba med en attraktiv stadskärna och en cykelvänlig 
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sådan. Vill vi exempelvis bygga ett sammankopplat cykelnät i Lysekils tätort försvinner cirka 
35 parkeringar.  

Mer grönytor för en attraktivare och hållbar stadsmiljö tar parkeringsytor i anspråk och även 
en utbyggnad av cykelparkeringar kan ta bilparkeringar i anspråk. 

Vi kan idag inte erbjuda exploatörer parkering där de kan friköpa sig platser och uppfylla 
parkeringsnormen och i förlängningen kunna förtäta staden. 
 
En nummerslagning på 100 bilar vid Campus Väst visar att 44% hade sin bostad mindre än 3 
kilometer från Campus Väst. Andra nummerslagningar visar att fler skulle kunna ta cykeln 
till stadskärnan. 

Vid inventering av cykelparkeringar kan konstateras att de finns väldigt få och ännu mindre 
väderskyddade t.ex. vid knutpunkter för kollektivtrafik. 

För att underlätta utnyttjandet av kollektivtrafik bör vi se över pendelparkeringarna i och 
utanför tätorterna. Det ska vara lätt att parkera både med cykel och bil för att kunna fortsätta 
med buss eller tåg. 

I arbetet med detaljplaner bör bostäder om möjligt planeras i närheten till redan befintliga 
kollektivtrafikstråk. 

Den nuvarande parkeringsnormen har inga parkeringstal för cykel och inga incitament för att 
exploatörer ska gynna hållbart resande. I arbetet med nya detaljplaner och bygglov bör finnas 
en parkeringsnorm som har flexibla parkeringstal och därmed stöder utvecklingen av det 
hållbara resandet. 
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6 Sammanfattning och fortsatt arbete 
Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag är att ta fram ett förslag på parkeringsstrategi. 
Definitionen och motiveringen till uppdraget är att kommunen inte har en parkeringsstrategi 
vilket visat sig behövas. Strategin är att göra ett dokument som utgör ett utredningsunderlag 
för parkeringsstrategi för Lysekils kommun. Syftet är att få en gemensam syn på hur 
parkering ska hanteras som möjliggör en attraktiv och lättillgänglig kommun. Dokumentet 
ska ge en bild av nuläget som är en grund för det fortsatta arbetet. 

 
Hur vi ska göra för att gynna en hållbar utveckling får ske genom medborgardialoger och 
workshops med personer i varierade åldrar. Exempel på frågor att utgå i den fortsatta 
diskussionen: 

Behöver vi förändra något? 
Vill vi förändra? 
Hur bygger vi en attraktiv stad med en hållbar utveckling?  
Vad är en attraktiv stad? 
Vill vi förtäta staden? 
Hur gör vi för att fler ska ta kollektivtrafik och cykla? 
Hur uppfyller vi som kommun de klimatmål som finns genom parkeringsstrategin? 
Vad är ett acceptabelt gångavstånd? 
Vill vi ha parkeringshus? 
Hur kan en parkeringsnorm hjälpa oss? 
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Bilaga 1 

Styrande dokument 
Nedanstående globala, nationella, regionala och kommunala dokument har relevans för 
utformningen av en parkeringsstrategi för Lysekils kommun. 

Agenda 2030 

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som bland annat handlar om att 
bekämpa klimatförändringen, säkerställa god hälsa samt hållbar ekonomisk tillväxt. Sveriges 
kommuner har en viktig roll i arbetet för att nå målen. 

Mål 11 Hållbara städer 

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande, hållbar planering inklusive bostäder, 
offentliga platser såsom parker och torg, transporter, återvinning och säkrare 
kemikaliehantering som i sin tur kräver bl.a. institutionell kapacitet och ny teknik. 

Hållbar stadsutveckling kräver samarbete mellan sektorer och styrning på flera nivåer 
samtidigt, (nationell, regional, kommunal och lokal nivå) inklusive utvecklade former för 
dialog med medborgare och näringsliv. Hållbar stadsutveckling bör ta hänsyn till 
medborgarnas behov av infrastruktur. Hänsyn bör tas till personer med 
funktionsnedsättning, barn, samt äldre människors behov. 

16 miljökvalitetsmål 

Riksdagen beslutade den 28 april 1999 att det skulle finnas 16 nationella miljökvalitetsmål 
för Sverige. I november 2005 antogs ett 16:e miljökvalitetsmål om biologisk mångfald. 
Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet utgör grunden för den 
nationella miljöpolitiken. 

Samhällsplanering påverkar i större eller mindre utsträckning samtliga 16 miljökvalitetsmål 
och därmed möjligheten att nå generationsmålet. Planeringen av transportinfrastruktur är en 
viktig del i samhällsplaneringen. För att kunna nå de olika miljömålen är det avgörande att 
både styra hur nya investeringar i infrastruktur görs och utveckla hållbar mobilitet inom 
ramen för den infrastruktur som existerar i dag. Hållbar mobilitet handlar både om att 
minska efterfrågan på transporter och att göra de transporter som behövs så lite 
miljöstörande som möjligt. 

VG2020 - Strategi för tillväxt och utveckling 

Västra Götalandsregionen har i sin utvecklingsstrategi lyft fram följande övergripande 
utvecklingsområde: 

En region som tar globalt ansvar. 

Att ta globalt ansvar och öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle berör 
utvecklingen i andra delar av världen. Det bidrar också till att stärka Västra Götalands 
konkurrenskraft och förutsättningarna för långsiktigt hållbar utveckling. 

Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan. 

Ett samhälle som är effektivt med resurser och oberoende av fossila bränslen kräver 
satsningar på infrastruktur och teknikutveckling. Målet är att Västra Götaland uppfattas som 
en föregångare när det gäller att utveckla, införa och sprida hållbara lösningar. 
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Länsstyrelsens rapport för inriktningen av kommuners översiktsplan 

Transportsektorn är den största utmaningen för att nå de nationella energi- och klimatmålen. 
Ett av etappmålen för miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” handlar om att 
växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70% senast år 2030 
jämfört med år 2010. Detta är en del av det nya klimatpolitiska ramverket. Transportsnål 
samhällsplanering krävs och bedöms behöva ansvara för cirka en tredjedel av den minskning 
av fossila bränslen som krävs för att transportsektorn ska kunna uppnå sina mål. Viktiga 
aspekter är bland annat förtätning, kollektivtrafiknära lägen, intermodalitet, stråkplanering, 
blandstadsstruktur samt cykel- och gångvägsatsningar. 
Destination Lysekil  

Strategin beskriver en eftersatt infrastruktur och en vilja att investera i den fysiska miljön. 
Både bosatta och besökare ska uppleva Lysekils kommun som en attraktiv fysisk miljö att 
befinna sig i.  
Ett av Destination Lysekils fem utvecklingsmål är också att ta ansvar för miljön och 
dokumentet gäller för alla kommunala förvaltningar. 

Grön strategi  

Strategin har tre delmål som direkt berör en parkeringsstrategi.  
 

• Delmål 1.1 Vi ska utveckla och ta vara på gröna stråk och områden i staden 
• Delmål 3.1 Vi ska bygga promenad och cykelvänliga tätorter  
• Delmål 3.4 Vi ska säkerställa hälsofrämjande miljöer med bra mikroklimat 

 
Riktlinjer för laddinfrastruktur 

Innehåller en plan för utbyggnad av laddplatser. 
 

Värt att veta om parkering   
Det finns i huvudsak två sätt att arbeta med parkering för hållbar stadsutveckling. Det första 
är att på längre sikt förändra resvanor och parkeringsutbud genom regler och riktlinjer vid 
nyexploatering. Det andra är att påverka parkeringsutbud genom reglering och prissättning 
(SKL 2013:12).   

Parkeringsändamål och parkering för olika fordon 
Besöksparkering   
Besöksparkering är parkering som sker för tillfälligt besök till en verksamhet. 
Besöksparkeringen kan vara en tillgång för stadskärnan och centrumhandeln, givet att den 
utnyttjas effektivt. Ett effektivt utnyttjande uppnås när utbudet på parkering i anslutning till 
viktiga målpunkter varken är för stort eller för litet, när omsättningen på parkeringsplatserna 
är ändamålsenlig och söktrafiken minimeras (SKL 2013:15). 

I Lysekils kommun har vi besöksparkering omkring handel och service reglerad med 30 min 
till 4 timmar mellan 8–18 vardagar och 8–15 på lördagar.  

Tanken med detta är att handeln har tillgång till parkering och möjlighet finns för boende att 
ställa bilen över natten.  
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Boendeparkering  
Boendeparkering avser parkering vid bostaden och bör i första hand anordnas på 
kvartersmark, men i de fall det inte är möjligt kan boendeparkering anordnas på allmän 
platsmark.   

Det har konstaterats att en god tillgänglighet till parkering för boende har ett samband med 
högt bilinnehav och till en högre sannolikhet för att fordonet används till dagliga resor när ett 
annat färdmedel skulle kunna användas vilket medför en ökad miljöpåverkan. Detsamma 
gäller även en reglering som medför att fordonet måste flyttas varje dygn, t.ex. att det dagtid 
är tidsbegränsat till 30 min 8–16. (SKL 2016:16).  

Arbetsplatsparkering  
Arbetsplatsparkering avser parkering vid arbetsplatsen och bör, precis som 
boendeparkeringen, i första hand anordnas på kvartersmark. Det är inte lämpligt att anordna 
arbetsplatsparkering på allmän platsmark då det konkurrerar med angöring och 
korttidsparkering. 
 
Tillgång till gratis parkering vid arbetsplatsen ökar sannolikheten att bilen används för 
arbetsresor (SKL 2013:17).  

Pendlar- och uppsamlingsparkering 
Parkeringsplatser som är till för byte mellan olika trafikslag och som främst är avsedda att 
användas i samband med resor till arbete eller studier. De parkeringsplatser som ska 
underlätta byte till kollektivtrafik benämns oftast som pendlarparkering, och för byte till bil 
(samåkning) benämns som uppsamlingsparkering (företeelserna kan även ske på samma 
parkeringsplats). Parkeringarna kan vara placerade i utkanten av centralorten, i kransorter, 
men också centralt i anslutning till kollektivtrafik.   

Parkeringen syftar till att underlätta för att bil endast ska användas då det ”är nödvändigt” 
och på det sättet bidra till ett hållbart resande (SKL 2016:36). Om det är ett stort utbud av 
platser, eller om ingen reglering sker, ökar risken för att parkeringen används för andra 
ändamål än de avsedda. Det kan därför vara betydelsefullt att genom reglering i tid eller 
kostnad påverka användarna så att parkeringen används så effektivt som möjligt.  

Parkering för cykel  
Besöks-, boende- och arbetsplatsparkering behövs inte enbart för bil utan också för cykel. Det 
är därför viktigt att ha alla parkeringsändamål i åtanke när det planeras för cykelparkering. I 
första hand ska boende- och arbetsplatsparkering ske på kvartersmark, men parkering kan 
anordnas på allmän platsmark. Besöksparkering kan i högre grad anordnas på allmän 
platsmark.   

Cykelparkering bör i större utsträckning än bilparkering anordnas i omedelbar närhet till 
målpunkterna. Om en cykelparkering saknas eller är full ställs cyklarna oftast utanför de 
anordnade parkeringarna, vilket kan utgöra ett hinder för gående och speciellt för personer 
med funktionsnedsättning. Viljan att parkera längre bort från målpunkten kan öka något om 
en högre standard på cykelparkering erbjuds där.   

Högre standard kan exempelvis innebära möjlighet till att låsa fast cykeln i ramen, 
väderskydd, god belysning och cykelgarage. Vad som är en attraktiv cykelparkering varierar 
beroende på hur cyklisten har tänkt använda parkeringen, men även miljön runt omkring 
påverkar samt drift- och underhåll av parkeringen. Tidigare studier har visat att kvinnor i 
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högre utsträckning än män väljer cykel som färdmedel. Studier har också visat att kvinnor är 
mer benägna än män att välja bort parkeringar som upplevs otrygga. (SKL: 2013) Tillgången 
till fullgod och trygg cykelparkering är därför både en hållbarhetsfråga och en 
jämställdhetsfråga.   

Om cykelparkeringen är lättillgänglig, attraktiv och säker samtidigt som bilparkeringen är 
mindre tillgänglig kan färdmedelsvalet påverkas och fler välja cykel (SKL 2016:11) 

Reglering av parkering  
Parkeringsreglering i form av tid, avgift och reservation (exempelvis för boende) är effektiva 
sätt att styra hur parkeringen används. En lämplig prissättning i kombination med 
tidreglering för vissa trafikanter är kraftfulla verktyg att påverka parkeringsanvändningen så 
att det främjar prioriterade trafikantgrupper.   

Beroende på hur marken är upplåten, som allmän platsmark eller kvartersmark har 
kommunen olika möjlighet att reglera parkering. Allmän platsmark är avsett för 
gemensamma behov och eftersom alla medborgare ska ha lika rätt till platsen enligt 
likställighetsprincipen (i kommunallagen 1991:900, 2 kap. 2§) får den därför endast upplåtas 
tillfälligt för andra ändamål. Detta gäller med få undantag.   

Parkering på kvartersmark omfattas inte av likställighetsprincipen och det ger kommunen 
fler möjligheter att upplåta marken för andra trafikantgrupper och fordon.  

Tid  

Tidsreglering kan innefatta hur länge och under vilka tider parkeringen får användas. 
Begränsningar kan sättas för att underlätta vissa grupper att hitta en parkeringsplats 
(besöks-, boende- och arbetsparkering). Korta tidsintervall för parkering gynnar 
besöksparkeringen och handeln i och med att fler har möjlighet att parkera på samma plats 
under en dag, medan reglering med längre tidsintervall innebär bättre förutsättningar för 
arbetsplats- pendlar- och boendeparkering (SKL 2016:16).  

Avgift  

Reglering genom parkeringsavgifter är ett medel för kommunen att påverka så att 
parkeringsutbudet används på det sätt som kommunen önskar och föreskriver. Syftet med 
avgiften är att förenkla regleringen av trafik och dess ordnande. Med lämplig prissättning kan 
både efterfrågan på parkering samt färdmedelsvalet påverkas (SKL 2016:17). Då fungerar en 
avgift som en tröskel som bidrar till att de bilfärder som inte anses lika viktiga undviks. En 
avgift kan också tydliggöra kostnaderna för drift, underhåll och övervakning av parkering. 

Reserverade platser 

Möjligheten att reservera plats på allmän platsmark är mycket begränsad, eftersom det 
saknas lagligt stöd. Det är endast funktionsnedsatta och boende som får särbehandlas 
eftersom de är undantag från likställighetsprincipen (lag 1957:259). Däremot kan vissa 
platser anordnas för olika fordonstyper (SKL 2016:18).   

På kvartersmark har kommunen och andra aktörer möjlighet att upplåta marken till privata 
aktörer och privatpersoner, exempelvis reservera plats för bilpool samt erbjuda möjlighet till 
förhyrd plats. Förhyrda platser kan med fördel användas för samutnyttjande. Exempelvis kan 
arbetsplatsparkering i stor utsträckning användas till besöksparkering under helger och 
kvällar eftersom behovet av parkering för olika ändamål varierar över dagen  
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Parkering för boende får också reserveras på allmän plats. 

Boendeparkeringens syfte är att man kan låta bilen stå lång tid och använda andra färdmedel 
i första hand. 

De flesta kommuner som har boendeparkering har också avgift på allmänna parkeringar. De 
boende får då ett reducerat pris och längre tid som parkeringen får utnyttjas utan att bilen 
behöver flyttas. De som inte är boende kan utnyttja samma platser men betalar mer så det 
inte blir attraktivt att stå längre än nödvändigt vilket är ett bra sätt att samutnyttja platserna. 

Åtgärder för att förändra resvanor 
Hållbart resande är ett begrepp som innebär att transportsystemet ska utformas så att det 
tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att 
tillgodogöra sig sina behov. Detta innebär att så stor andel av resorna som möjligt måste ske 
till fots, med cykel eller kollektivtrafik i olika former. Hållbart resande kan uppnås genom att 
använda många olika verktyg, exempel på detta är bland annat teknisk utveckling och 
beteendepåverkan genom Mobility management 

Mobility management innebär att effektivisering av transporter sker genom ett 
helhetsperspektiv. Det finns många olika Mobility management metoder, men exempel kan 
vara att införa bilpooler, att hålla informationskampanjer för att öka andelen som cyklar eller 
att kartlägga ett företags transportbehov i detalj för att effektivisera det. 

Dessa åtgärder är som mest effektiva om de görs i samband med förändringar i infrastruktur, 
reglering eller tjänster, i samband med att personer flyttar till en ny bostad eller börjar på en 
ny arbetsplats. Åtgärderna kan också vara effektiva verktyg för att skapa acceptans för 
förändringar, till exempel i utbud eller reglering av parkering.   

Hållbar lokalisering och planering  

Möjligheten att påverka transporter i staden och därmed parkeringsbehovet sker redan då 
bostäder, arbetsplatser, handel och andra verksamheter lokaliseras i förhållande till andra 
viktiga funktioner samt hur trafiksystemet är utformat (Trafikverket 2011:17).  

En hållbar planering, exempelvis nära centrum eller med god tillgänglighet för kollektivtrafik 
och bra förutsättningar för gång- och cykeltrafik, kan i förlängningen innebära ett lägre 
parkeringsbehov för bil och kan främja hållbart resande. Detta bör tas hänsyn till genom 
flexibla parkerings- eller mobilitetstal.  

 Flexibla parkeringstal eller mobilitetlösningar  

Den kommunala parkeringsnormen reglerar ofta ett minimalt antal parkeringsplatser som 
ska byggas i samband med exploatering. Detta för att förhindra att allmän platsmark tas i 
anspråk för parkering som egentligen bör finnas på kvartersmark. Genom att använda sig av 
flexibla parkeringstal kan parkeringsutbudet på kvartersmark i större utsträckning anpassas 
till exploateringens förutsättningar och behov för att förhindra att fler parkeringsplatser än 
nödvändigt anläggs (Trafikverket 2011:31–32).   

Flexibla parkeringstal innebär att exploatören inte behöver bygga lika många 
parkeringsplatser som parkeringstalet anger om de inför åtgärder som sänker bilbehovet och 
underlättar ett mer hållbart resande.  
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Enligt den kommunala likställighetsprincipen måste villkoren för bedömning av 
parkeringstal fastställas för att alla byggherrar ska kunna ha samma möjlighet till avsteg 
(SKL 2012:51). 

Mobilitetslösningar som bilpooler, cykelpooler kampanjer för kollektivanvändande, 
cykelåkning och extra åtgärder för att underlätta cykling avtalas vid bygglov för att underlätta 
ett hållbart beteende. 

Parkeringsköp  

Vid exploatering i centrala lägen kan parkering, vid brist på utrymme inom egen 
kvartersmark, anordnas på annan mark. Detta kan tillämpas med civilrättsliga avtal där 
kommunen mot betalning från fastighetsägare ordnar parkering (MaxLupo 2011:29). 
Kommunen kan erbjuda fastighetsägare att göra parkeringsköp på den kvartersmark som 
kommunen eller dess bolag förfogar över, men parkeringsköp kan inte göras på allmän 
platsmark.   

Förtätning av staden 

Att förtäta staden innebär att man bygger fler bostäder i centrala delar av staden. Många vill 
bo centralt för att ha nära till service och handel samt kollektivtrafik. Detta innebär också att 
vi kan få ett mer hållbart resande när många kan klara sig med en bil eller ingen bil.  

En annan positiv sida, om man vill ha centrumhandel, är att den får ett större kundunderlag. 

Det är viktigt i samband med förtätningen av staden att utemiljöerna utvecklas och görs 
attraktiva så man vill vistas i centrum. 

Parkeringsnorm 
Vi har flera exempel från Lysekil, Grundsund och Fiskebäckskil där det är svårt att uppfylla 
parkeringsnomen fullt ut. Problemet blir i förlängningen att fler bilar måste parkera på 
kommunens allmänna parkeringar och möjligheterna att förtäta och göra tätorten attraktiv 
minskar. 

Den nuvarande parkeringsnormen har inte någon norm för cykelparkeringar och inte heller 
någon drivkraft för att få samhället att nyttja miljövänligare transporter. 

Lysekils kommun bör delas in i två zoner där zon 1 är Lysekils tätort väster om Valbogatan 
och zon 2 är övriga kommunen (Figur 6). Zon 1 får lägre parkeringstal för bil men högre för 
cykel beroende på att bilinnehavet är markant lägre här än i zon 2. Tillgången till service och 
allmänna kommunikationer är också bättre i zon 1 vilket också är en anledning till lägre 
bilinnehav och mindre parkeringar. 

Parkeringsnormen bör göras flexibel så att åtgärder för hållbara transporter främjas. Det kan 
vara extraordinära lösningar för cykel, samutnyttjande, mobility manegment åtgärder eller 
bilpooler. 

En ny parkeringsnorm bör tas fram efter dialog med alla inblandade då inriktningen och 
viljan att förändra växer fram så man kan bestämma en nivå på parkeringsnormen som är 
relevant för Lysekils kommun. 
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Lysekils kommuns befolkningsutveckling 
 

Befolkningsutveckling i Lysekil 
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Snöröjning enskilda vägar i Lysekils kommun 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen via enheten för Gata Park och Småbåt ansvarar för 
snöröjning på enskilda vägar inom Lysekils kommun. Svårighet att få tag på röjare, 
tveksamheter utifrån ett rättviseperspektiv samt höga omkostnader för denna 
samhällsservice gör att förvaltningen inte längre har ekonomiska resurser att 
ombesörja detta uppdrag. Därför föreslås ett borttagande av snöröjning av enskilda 
vägar från och 2020-10-01. 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Lysekils 
kommuns snöröjning på enskilda vägar tas bort från 2020-10-01. 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen via enheten för Gata Park och Småbåt ansvarar för 
snöröjning på enskilda vägar inom Lysekils kommun. Höga omkostnader för denna 
samhällsservice gör att förvaltningen inte längre har ekonomiska resurser att 
ombesörja detta uppdrag inom ramen för förvaltningens driftbudget. 
 
Under ett flertal år har samtal och tjänsteskrivelser avlösts kring om kommunen 
skall stå för snöröjning på enskilda vägar i Lysekils kommun eller om det skall 
läggas på enskilda fastighetsägare/samfälligheter. Förslaget på ett borttagande 
beror egentligen på två saker, förvaltningens ekonomi och svårigheten att få tag i 
snöröjare. Dessutom är det tveksamt utifrån ett rättviseperspektiv att vi snöröjer de 
flesta vägar medan de vägar med mindre än 100 meter till större väg får enskild 
fastighetsägare ansvara för. 

Förvaltningen kämpar med att vända ett negativt budgetunderskott och att ta bort 
snöröjning av enskilda vägar beräknas spara minst ca 700 tkr per år. Det finns också 
stora svårigheter att anlita och rekrytera snöröjare till våra distrikt vilket ger en allt 
högre kostnad för hela snöröjningsuppdraget. Kombinationen av dessa tre 
utmaningar gör frågan aktuell för ett ställningstagande. 

Med bakgrund av ovanstående föreslås ett borttagande av snöröjning av enskilda 
vägar från och med 2020-10-01. Alternativet till ett borttagande av uppdraget är att 
förvaltningen får utökade medel att fortsätta med uppdraget. 
 

Förvaltningens utredning 
Under ett flertal år har samtal och tjänsteskrivelser avlösts kring problematik med 
snöröjning på enskilda vägar i Lysekils kommun.  

 

http://www.lysekil.se/
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En allt mindre driftbudget samtidigt med stora svårigheter att rekrytera snöröjare 
till våra distrikt ger en allt högre kostnad för att kunna tillhandahålla denna 
samhällsservice. Dessutom är regelverket kring vilka som erhåller snöröjning inte 
helt rättvist eftersom de vägar under 100 meter från större väg inte snöröjs av 
kommunen. Kombinationen gör frågan åter aktuell för ställningstagande. 

Historia 

Snöröjning av enskilda vägar på landet har funnits under lång tid och var en 
uppgörelse ur rättviseperspektiv mellan stad och land. De som röjde då var oftast 
bönder som i mån av tid och resurs kunde ta uppdraget. Ersättningen var låg och 
gjordes utifrån ett perspektiv kring samhällsnyttan och hjälp till kringboende.  

Nuläge  

Idag har Lysekils kommun 16 distrikt fördelade över hela kommunen. Röjning sker 
till alla som är helårsboende som har minst 100 m till närmaste större väg där 
röjning sker av antingen kommun eller via trafikverket. Start av snöröjning på 
enskilda vägar ska ske vid ett snödjup på 10 cm efter snöfallets upphörande.  

Svårigheter att få tag på röjare leder till ökande kostnader. Idag anlitar vi i flera fall 
entreprenörer med anställd personal för att klara uppdraget. 

Snöröjarna idag har oftast stora fordon vilket ställer till problem på de småvägar de 
har att röja. Framkomligheten kan vara svår och ersättning för sönderkörda vägar 
utbetalas i vissa fall.  

De flesta snöplogar är kommunens vilket innebär kostnader för tillhandahållande av 
slitstål och reparationer av plogar. 

Vi snöröjer vid uppkommen mängd av 10 cm men snön faller olika och drivbildning 
gör att röjarna kan ringas ut även vid mindre snömängd. Krav på framkomlighet 
finns från andra samhällsnyttor – hemtjänst, skolskjutsar, post, sophämtning. 

Vi har svårigheter att kontrollera våra entreprenörers krav på ersättning för 
arbetstider. På många av våra distrikt finns en blandning av sommarboende och 
helårsboende och här blir det ju av naturliga skäl svårt att separera kostnaderna. 
Teknik finns för körjournaler men är kostsam för oss att anskaffa. 

Den fasta kostnaden för beredskap för säsong 2019 – 2020 uppgår till drygt 300 tkr. 
Till det kommer kostnader för vår egen administration, LEVA i Lysekil AB och 
reparationer av utrustning. 

Vi är ett flertal tjänstepersoner inom kommunen som arbetar med snöröjning. 
Planering, letande av entreprenörer, fakturering, möten, reparationer och 
avstämningar. Vi samarbetar i år med LEVA i Lysekil AB men det innebär ju inte att 
tjänstemannatiden är mindre totalt sett.  

Sett över en 10-årsperiod gör det ett genomsnitt på 600 - 700 kronor med dagens 
ersättningar räknat.  
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För att komma fram till beslut presenteras här två alternativ: 

1. Snöröjningen på enskilda vägar kvarstår 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tilldelas medel i ram som stämmer överens 
med dagens ersättningsnivåer och kostnader.  
 
Konsekvens: 
Om snöröjning ska kvarstå på enskilda vägnätet krävs upphandling enligt 
LOU vilket kommer att medföra ökad driftkostnad. Den ekonomiska 
tilldelningen i ram uppräknas med entreprenadindex varje år. 
 

2. Snöröjningen på enskilda vägar tas bort från 2020-10-01 
Ett antal kringliggande kommuner har inte längre kvar snöröjning på 
enskilda vägnätet som en kommunalt bekostad service.  
 
Meddelande om beslut kring upphörande av kommunalt tillhandahållen 
snöröjning 2020 bör komma snarast så att man som boende på landet får tid 
för upphandling av snöröjare och anpassning till ny situation.  
 
Konsekvens: 
Att ta bort en sedan länge praktiserad samhällsservice är kontroversiellt.  
Det ställer krav på den enskilde att själv eller genom förening bekosta och 
sörja för sin framkomlighet.   
 
Samhällsservicen blir lidande om inte de enskilda vägarna röjs i tid. Det kan 
vara problem att ta sig till arbetet eller skolbuss men särskilt viktigt är att 
belysa problematik som kan uppstå för de som behöver någon form av 
omsorg. Socialförvaltningen förväntar sig att det är snöröjt för 
hemvårdspersonal. Vem som snöröjer är inte relevant menar dem. Se 
bifogad bilaga för socialförvaltningens konsekvensanalys. 

 
 
 
 
 
Per Garenius Christian Wrangmo 
Förvaltningschef Avd. chef Tekniska Avdelningen 

Bilaga 
Omvärldsanalys - Hur gör andra kommuner 
Konsekvensanalys Socialförvaltningen 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Tekniska avdelningen 

 
 

http://www.lysekil.se/


   

2020-03-19   Sid 1/1 

 
 

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

 

 

Bilaga 1  

 

Matris över snöröjning Enskilda vägar intilliggande kommuner 

 
Kommun Ja Nej   
Munkedal  X Ingen som helst ersättning 

utgår från kommunen 
 

Mats Tillander 

Sotenäs X  Upphandlat enligt LOU 
 

Jarnroth 

Tanum X  ingen som helst ersättning 
utgår från kommunen. 
Undantag finns i fåtal fall där 
avtal ligger sedan 60-talet och 
här arbetar man med att ta 
bort dessa  
 

Fredrik 
Stengavel 

Uddevalla  X Tidigare betalt ut ersättning 
men även denna borttagen 
 

Björn 
Martinsson 

Orust  X Enligt hemsida 
 

 

Färgelanda X  Enligt hemsida 
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Bilaga till tjänsteskrivelse kring Snöröjning enskilda vägar (SBN 
T-2020-86) 

Bakgrund 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-30 §62 att Samhällsbyggnadsförvaltningen 
skall inkomma med en konsekvensanalys från Socialförvaltningen vad det skulle innebära för 
deras verksamheter om Lysekils kommun tar bort Snöröjningen på enskilda vägar. 

Konsekvensanalys från Socialförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har kommunicerat med Socialförvaltningen. 

Det sammanfattade svaret vi har erhållit är att Socialförvaltningen förväntar sig att det är 
snöröjt för att hemvårdspersonal skall kunna komma fram. Vem som snöröjer är inte 
relevant, dvs det kan vara Lysekils kommun, vägsamfällighet eller någon annan. 

Från hemvården har vi fått en lista på en rad konsekvenser av utebliven snöröjning. 

Konsekvensen för den enskilde kan vara; 
• att den ej får mat och dryck. Risken är inte direkt livshotande om det är för en kortare

period men kan påverka hälsan avsevärt beroende på eventuella sjukdomstillstånd.
• att den ej kommer ur sin säng. Risken är inte livshotande men kan leda till fallskada

om den enskilde försöker själv.
• att den ej kommer på toaletten. Risken är inte livshotande men kan leda till fallskada

om den enskilde försöker själv.
• att den ej får livsnödvändigt läkemedel som t.ex. insulin. Risken kan bli livshotande

beroende på hur lång tid som går.
• att den ej får livsnödvändig medicinsk behandling som t.ex. dialys. Risken kan bli

livshotande beroende på hur lång tid som går.

Konsekvens för personal kan vara; 
• Risk att köra fast i snön när man försöker komma fram. Bilen kan då bli stående i

vägen för plog. Personal riskerar att inte kunna ta sig därifrån och kunna utföra
resterande besök.

• Risk att skada sig om man kör fast/kör av vägen om det är oplogat.

Konsekvens för ekonomi; 
• Skador på bilar om man kör fast/kör av vägen om det är oplogat.
• Ökade kostnader om ytterligare personal behöver tas in om personal kört fast i snön.

Lysekil 2020-04-23 

Per Garenius  Christian Wrangmo 
Förvaltningschef Avdelningschef Tekniska avdelningen 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 
2020-04-09 

Dnr 
SBN A-2019-145 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Christian Wrangmo, 0523 – 61 31 53 
christian.wrangmo@lysekil.se 
 
 

Remissvar på motion om att ett helhetsgrepp kring lokal- 
och bostadsbehovet av anpassade lokaler och bostäder 
Sammanfattning 
Ricard Söderberg (S) och Anders C Nilsson (S) har i en motion föreslagit att 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i det snaraste gör en fördjupad 
analys av vad det finns för lokalbehov för den egna verksamheten i ett perspektiv på 
minst 15 år. 

En lokalförsörjningsgrupp bestående av kommunens förvaltningschefer, teknisk 
chef och fastighetschef finns redan. Gruppens arbete samordnas av 
samhällsbyggnadsförvaltningen och träffas löpande. Förvaltningscheferna 
presenterar årligen sina lokalplaner för gruppen och samhällsbyggnads-
förvaltningen sammanfattar behovet i en kommungemensam lokalresursplan.  

Förvaltningarnas gemensamma förslag till beslut är att Lysekils kommuns 
lokalförsörjningsgrupp fortsätter sitt arbete med att identifiera och presentera 
kommunens samlade behov av anpassade lokaler och bostäder. Förvaltnings-
cheferna rapporterar gruppens arbete till respektive nämnd och till 
kommundirektörens ledningsgrupp. 

Lokalresursplanen presenteras för kommunfullmäktige i samband med 
budgetberedningen. 
      

Förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen 
anses besvarad med hänvisning vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunens 
lokalförsörjningsgrupp fortsätter sitt arbete med att identifiera och presentera 
kommunens samlade behov av anpassade lokaler och bostäder.  
      

Ärendet 
Ricard Söderberg (S) och Anders C Nilsson (S) har i en motion föreslagit att 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i det snaraste gör en fördjupad 
analys av vad det finns för lokalbehov för den egna verksamheten i ett perspektiv på 
minst 15 år 

- Att en grupp bestående av berörda förvaltningar och bolag ser över det 
totala lokalbehovet för kommunen samt ser över samordningsmöjligheter 
enligt vad som beskrivs i brödtexten. 

- Att kommundirektörens ledningsgrupp regelbundet får rapporter och kan 
göra inspel till gruppen. 

http://www.lysekil.se/
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- Att aktuella nämnder och styrelser regelbundet får återkoppling från 
gruppen. 

- Att kommunfullmäktige får en årsvis redovisning kring lokalbehovet samt 
lokalförsörjningsplanen. 

Förvaltningens utredning 
En lokalförsörjningsgrupp bestående av kommunens förvaltningschefer, teknisk 
chef och fastighetschef finns redan. Gruppens arbete samordnas av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och träffas löpande. Förvaltningscheferna 
presenterar årligen sin förvaltnings lokalplan för gruppen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen sammanfattar behovet i en övergripande 
lokalresursplan.  

Förvaltningscheferna rapporterar gruppens arbete till respektive nämnd och till 
kommunchefens ledningsgrupp. Lokalresursplanen presenteras för 
Kommunfullmäktige i samband med budgetberedningen. 
 
Detta remissvar, som är skrivet av Lokalförsörjningsgruppen är ett gemensamt 
remissvar från kommunstyrelseförvaltningen, socialförvaltningen, 
samhällsbyggnadsförvaltningen, arbetslivsförvaltningen och utbildningsnämnden. 

 

 
Per Garenius 
Förvaltningschef  
 

Bilagor 
Motion från Ricard Söderberg (S) och Anders C Nilsson (S) angående ett 
helhetsgrepp kring lokal- och bostadsbehovet av anpassade lokaler och bostäder  
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-11-20, § 227 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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 Datum Dnr 
 2020-03-26 SBN A-2020-56 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Linda Wising, 0523 - 613383 
linda.wising@lysekil.se 
 
Remissvar på motion att Trälebergskilen är en fin och öppen 
plats lämpad för fågelskådning  
 
Sammanfattning 
Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2020-03-09 föreslagit att Lysekils 
kommun skulle medverka till att göra en plats ämnad för fågelskådning vid 
Trälebergskilen.   

Trälebergskilen är ett naturreservat och ligger längs väg 162, strax efter Lyse på 
vägens högra sida om man kör mot Lysekil. Det finns idag två alternativ för 
fågelskådning vid Trälebergskilen. Vilken plats man väljer är till stor del beroende 
av vilken tid på dygnet man planerar att skåda. För de flesta tillfällena är den södra 
sidan den bästa. Sent på kvällen kan man dock få ordentligt med motljus där, varför 
den norra sidan då är bättre. 

Att göra fler platser för fågelskådning är inte aktuellt. Tekniska avdelningen har 
undersökt möjligheterna om att göra särskilda fickor längs vägen men detta är inte 
aktuellt då kommunen inte råder över Trafikverkets väg. Det finns även enskilda 
markägare kring vägen längs Trälebergskilen mot Skals gård med åkermark och 
betesmarker, vilket försvårar att finna nya lämpliga platser för fågelskådning. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen 
anses vara besvarad med hänvisning vad som anförts i förvaltningens 
tjänsteskrivelse. 
 
Ärendet 
Ann-Charlotte Strömwall (L) föreslår i en motion 2020-03-09 att det görs en plats 
för bilar att stanna på vid Trälebergskilen för fågelskådning. 
 
 
Förvaltningens utredning 
Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2020-03-20 föreslagit att det ska 
finnas en plats att stanna på vid Trälebergskilen för fågelskådning. Tekniska 
avdelningen instämmer med motionären om att Trälebergskilen är en fin och öppen 
plats lämpad för fågelskådning.  

Trälebergskilen är ett naturreservat och ligger längs väg 162, strax efter Lyse på 
vägens högra sida om man kör mot Lysekil. Det finns idag två alternativ för 
fågelskådning vid Trälebergskilen. Vilken plats man väljer är till stor del beroende 
av vilken tid på dygnet man planerar att skåda. För de flesta tillfällena är den södra 
sidan den bästa. Sent på kvällen kan man dock få ordentligt med motljus där, varför 
den norra sidan då är bättre. 
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För att ta sig till den södra åker man mot ”Trellebystrands camping” och vid infarten 
till campingplatsen finns en skyltad P-plats där man kan parkera. Man går genom 
campingområdet och där vägen slutar står en skylt med information om 
naturreservatet och en liten upptrampad stig ut på berget där det finns bra 
observationsplatser. 

För att ta sig till den norra sidan tar man av mot Lyse, mot Skal och Lyse kyrka och 
åker mot Berga stugområde. Man kör igenom ett stugområde och efter några 
hundra meter kan man parkera bilen vid en öppen gräsplan. I närheten finns 
observationsplatser.   

Motionären har som förslag om att det ska finnas en plats att stanna vid de smala 
trafikerade vägarna för att ställa upp kikare, kamera och stativ och kunna parkera. 
Att göra fler platser för fågelskådning är inte aktuellt. Tekniska avdelningen har 
undersökt möjligheterna om att göra särskilda fickor längs vägen men detta är inte 
aktuellt då kommunen inte råder över Trafikverkets väg. Det finns även enskilda 
markägare kring vägen längs Trälebergskilen mot Skals gård med åkermark och 
betesmarker, vilket försvårar att finna nya lämpliga platser för fågelskådning. 

 
 
 
 
Per Garenius  Linda Wising 
Förvaltningschef  Verksamhetsutvecklare 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 



M o t i o n . 

 

 

Trälebergs kilen är en fin och öppen plats lämpad för fågelskådning. 

Tyvärr finns ingen plats att stanna vid de smala trafikerade vägarna för att 

ställa upp kikare, kamera och stativ, eller ens kunna parkera ! 

Flera olika fågelarter finns att skåda här, och jag tror att många personer hade  

blivit mycket glada om Lysekils kommun kunde medverka till en plats ämnad 

för fågelskådning just vid Trälebergs kilen. 

Min förhoppning är att kommunen kan utreda möjligheten för en ovan nämnd 

plats. 

 

 

Lysekil 20 03 09 

 

 

……………………………………………………….. 

Ann-Charlotte Strömwall, Liberalerna 
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 Datum Dnr 
 2020-04-07 SBN A-2020-60 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Wising, 0523 - 61 33 83 
linda.wising@lysekil.se 
 
Månadsrapport mars 2020 samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner månadsrapport för mars 2020.    
 
Ärendet 
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla 
information om ekonomiskt utfall varje månad förutom januari och juli. 
Information lämnas här för samhällsbyggnadsnämnden om utfall efter mars månad. 
 
Förvaltningens synpunkter 

Resultatet på förvaltningen per mars pekar på en budgetavvikelse på -2,6 mkr men 
det mesta bedöms bero på säsongen. Kostnaderna för energi är höga på vintern och 
intäkter för parkeringar, husbilar och småbåtar kommer in på sommaren. Tar man 
hänsyn för detta så pekar resultatet på en avvikelse på -0,4 mnkr per mars. 
 
Bedömning för helåret än att budgeten kommer vara i balans. 
 
 
 
Per Garenius                                                            Linda Wising 
Samhällsbyggnadschef                                          Verksamhetsutvecklare 
 
 
 
Bilaga 
Månadsrapport mars 2020 samhällsbyggnadsnämnden 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Månadsuppföljning mars 2020 
 
Samhällsbyggnadsnämnd 
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1 Inledning 
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april 
(Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober 
(Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december. 

Ytterligare uppföljning sker månadsvis till nämnden (exkl. per januari och juli). 

2 Ekonomi 
2.1 Resultat och prognos 

Belopp i mnkr Budget helår Budget ack Utfall ack Utfall ack föreg 
år 

Prognos utfall 
helår 

Intäkter 240,4 60,1 58,3 56,6 241,3 
Personalkostnader -89,8 -22,2 -21,1 -20 -87,7 
Övriga kostnader -162,9 -40,7 -42,2 -40 -164,9 
Kapitalkostnader -34,4 -8,6 -9 -8,8 -35,4 
Nettokostnader -46,7 -11,4 -14,0 -12,2 -46,7 
Budget nettokostnader -46,7 -11,4 -11,4 -11 -46,7 
Budgetavvikelse 0,0 0,0 -2,6 -1,2 0,0 

2.2 Resultat och prognos verksamhet 

Verksamhet/enhet tkr Budget helår Budget ack Utfall ack Prognos utfall Avvikelse bu-
prognos 

SBF o Nämnd -2 914 -722 -641 -2 114 800 
Kontaktcenter -12 072 -3 007 -2 802 -11 572 500 
Tekniska avdelningen      
· Gata, park -25 107 -6 266 -7 033 -27 107 -2 000 
· Fastighetsdrift -3 324 -787 -1 518 -2 824 500 
· Småbåt 102 30 -768 302 200 
Serviceavdelningen      
· Bilar 360 111 199 360 0 
· Kost -136 14 -276 -136 0 
· Städ 0 19 129 0 0 
Plan och byggavdelningen      
· Plan, bygg, mät -4 243 -1 024 -1 203 -4 243 0 
· Bostadsanpassning -1 838 -457 -554 -1 838 0 
· Mex 2 476 629 592 2 476 0 
IT avdelningen 0 57 -50 0 0 
Summa -46 696 -11 403 -13 925 -46 696 0 

2.3 Ekonomisk analys 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gick in i 2020 med en förlust på 5,4 mnkr. 2,4 mnkr av 
förlusten kom från gata- och parkverksamheten, 1 mnkr från bostadsanpassningen, 1,6 mnkr 
från Serviceavdelningen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med sin handlingsplan för en budget i balans. 
Åtgärder och aktiviteter har tagits fram inom ramen för vad förvaltningen hinner med just 
nu. Förvaltningen räknar med att göra åtgärder för 4,1 mnkr. Resultatet kommer att bevakas 
men fler åtgärder kommer behöva göras under året och förvaltningen kommer förmodligen 
behöva göra en del kortsiktiga åtgärder för att nå en budget i balans. Förvaltningen kommer 
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även att behöva arbeta vidare med sin ekonomi under 2021 för att nå långsiktiga lösningar. 

Resultatet på förvaltningen per mars pekar på en budgetavvikelse på -2,6 mkr men det mesta 
bedöms bero på säsongen. Kostnaderna för energi är höga på vintern och intäkter för 
parkeringar, husbilar och småbåtar kommer in på sommaren. Tar man hänsyn för detta så 
pekar resultatet på en avvikelse på -0,4 mnkr per mars. 

Ingen negativ effekt av kostnaderna på grund av Covid-19 under mars månad. Dessa kommer 
att blir mer synliga under april. 

Tekniska avdelningen kommer under året ha ett underskott på Gata och park med ca -2 mkr. 
Avdelningen genomför åtgärder men det kommer inte räcka till. Gata och park har en hög 
andel fasta kostnader. Av ramen på 25,1 mnkr går 11,8 mnkr till avtalet med Leva, 10,3 mnkr 
kapitalkostnader, 0,7 mnkr snöröjning av enskilda vägar och 1,4 mnkr till elkostnad 
gatubelysning. Avdelningen har dragit ner på underhåll under en längre tid och ytterligare 
kortsiktiga åtgärder bedöms inte vara god förvaltning av kommunens anläggningar. 

I uppföljningsrapport 1 såg det ut som tekniska avdelningen skulle haft högre 
energikostnader men i mars månad har energikostnaderna minskat betydligt. 

Serviceavdelningen har fortsatt arbetat med sin ekonomi under mars månad och visar ett 
fortsatt nollresultat. Inför semestermånaderna så borde resultatet vara något positivt. 
Avdelningen borde ha plus 1 mnkr innan semestern för att ha en budget i balans i slutet av 
året. 

IT avdelningen har genomför de åtgärder som behövdes göras, detta innebär att avdelningen 
inte behöver genomföra några åtgärder i nuläget. Budgeten för perioden är i balans. 

Prognos vid årets slut är budget i balans. 

2.4 Åtgärder för budget i balans 

Åtgärder 

Åtgärder belopp i tkr Belopp helår Effekt i år 
   
   

Kontaktcenter/administration  770 
Tekniska avdelningen  800 
Service avdelningen  1 530 
Plan- och byggavdelningen  1 000 
Summa  4 100 

Enligt kommunens styrprinciper står det klart att varje chef ansvarar för sin 
verksamhetsbudget vilket innebär att verksamheten skall anpassas till innevarande års 
budgetram. Om avvikelser uppstår ansvarar chefen för att åtgärda detta i sin egen 
verksamhet och skapar således sina egna aktivitetsplaner för detta. Om enhetschefen inte 
klarar det i sin verksamhet lyfts detta till avdelningsnivå där då avdelningschef ansvarar för 
att aktiviteter beslutas och genomförs för att komma i ekonomisk balans. Först när dessa två 
nivåer inte lyckats med sina åtgärder kommer ärendet upp till förvaltningschefsnivå och då 
tas ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. Förvaltningsövergripande ekonomiska 
handlingsplaner kommer då att redovisas i sin helhet i samhällsbyggnadsnämndens 
ekonomiska uppföljningar och rapporter. Underliggande aktiviteter redovisas bara 
övergripande i nämndens uppföljningar och rapporter. 

Kontaktcenter/administration 
Åtgärder vidtas för att förbättra förvaltningens administration som på sikt ska generera 
effektivare processer, ökad kontroll i verksamheten och ekonomisk medvetenhet. En 
strategisk digital handlingsplan har att tagits fram som ett uppdrag av nämnden och 
utgångspunkten är att använda ny teknik som syftar till att öka kundernas självständighet, 
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trygghet och delaktighet. Ny teknik skall också användas för att minska administrativa 
arbetsuppgifter. En del av planen innebär också att nämndens olika insatser anpassas till 
samhällsutvecklingen. Översyn av kostnader för seniorkort, avgift för borglig vigsel och inköp 
av kontorsmaterial. Förvaltningen gör bedömningen att detta kan ge en årlig effekt på 
770 tkr. 

Tekniska avdelningen 
Avdelningen ser över förvaltningens avgifter och arrenden. Dels innebär det att höja olika 
avgifter men även säkerställa att indexuppräkning sker. Detta beräknas bli en effekt på 
800 tkr. 

Serviceavdelningen 
Åtgärder till att minska övertid, fyllnad och timvikarier för serviceavdelningen är genom 
många aktiviteter som förväntas ge den största effekten. Avdelningen ser även över 
specialstäd, intäkter för Oscars och fordonskostnader för att nå en helårseffekt på 1 530 tkr. 

Plan- och byggavdelningen 
Översyn av bostadsanpassningsbidragen där avdelningen har gjort en aktivitetsplan som de 
arbetar med. Ser över taxor och avgifter som på sikt ger effekter. Effekten räknas bli 
1 000 tkr. 

IT avdelningen 
Avdelningen har genomfört de åtgärder som behövdes göras. Budgeten är i balans. 

Slutsats 
Bedömningen för 2020 är att åtgärdsförslagen ger kostnadsreduceringar och ökade intäkter 
motsvarande ca 4 mnkr som till årets slut ska visa en budget i balans. 
Alla avdelningar på samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med många olika aktiviteter som 
är bakomliggande för de satta åtgärdspunkterna. Det är aktiviteterna som kommer att bidra 
till att förändringarna kommer att ske. 
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 2020-04-16 SBN A-2020-63 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Wising, 0523 - 613383 
linda.wising@lysekil.se 
 
Yttrande avseende revisionsberättelsen 2019  
 
Sammanfattning 
Den politiska revisionen har i revisionsberättelse för år 2019 riktat kritik mot 
samhällsbyggnadsnämnden.  
 
I revisionsberättelsen riktar revisorerna kritik mot samhällsbyggnadsnämnden för 
bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att som eget yttrande till kommunfullmäktige 
översända förvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska utfall försämrades under hösten 2019. 
Samhällsbyggnadsnämnden har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma 
tillrätta med budgetunderskotten. Beslutade och insatta åtgärder har varit sena och 
otydliga varför revisionen riktar kritik till samhällsbyggnadsnämnden för bristande 
styrning, ledning, uppföljning och kontroll.  
 
Förvaltningens synpunkter 
Under 2019 har samhällsbyggnadsnämnden haft ekonomisk uppföljning som en 
stående punkt vid alla sammanträden.  

Vid uppföljningsrapport 2 per 30:e april 2019 konstaterades att nämndens prognos 
började peka mot ett negativt utfall. Resultatet blev -495 tkr och prognosen sattes 
till -900 tkr. 

Avdelningarna och enheternas chefer uppmanades till återhållsamhet och i det korta 
perspektivet titta på kostnader och skjuta på inköp till nästa år om det var möjligt. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp hade genomgång av budgetläget för 
respektive avdelning för att klarlägga förutsättningar och hantera de poster som vid 
uppföljningen inte har överensstämt med budget. 

Med de åtgärder som blev vidtagna samt återhållsamhet fick cheferna en tydlig 
målsättning och strävade efter att nå ett bättre resultat för förvaltningen till 
uppföljning 3.  

Åtgärderna beslutades av samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-27 § 86. 

Vid uppföljningsrapport 3 per 31:e augusti förelåg en negativ avvikelse på 2,5 mnkr. 
Det negativa resultatet berodde på samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserade 
ett större underskott vid årets slut baserat på att avdelningen för mark och gata. 
Underskottet belastades av ombokningar från pågående investeringsprojekt till drift 
och förvaltningen hade också kostnader för outhyrda lokaler och evakuering av 
verksamhet. Kostnaden för bostadsanpassningen hade ökat markant och 
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förutsebara personalkostnader bidrog också till underskottet. 

Förvaltningen prognoserade för ett underskott på 3 750 tkr vid årets slut och 
påbörjade en djupare analys av sina ökande kostnader och intäkter. Analysarbete 
hade fokus på att identifiera vilka avvikelser som fanns på kostnadssidan samt 
minskade intäkter.  

Identifierade avvikelser i förvaltningens budgetanalysarbete i oktober:  

• Vinterväghållningen  

• Ombokningar av investeringsbudget som belastade driftsbudget 

• Kapitaltjänstkostnader  

• Uteblivna hyresintäkter 

• Oförutsedda personalkostnader 

• Ökad bostadsanpassning  

• Granskning av pågående avtal 

En ny åtgärdsplan upprättades som innehöll åtgärder motsvarande 900 tkr som 
innebar uteblivna planerade rekryteringar. Nämnden beslutade om dessa åtgärder 1 
oktober 2019.  

Årsbokslut 

Vid årsbokslutet konstaterade nämnden följande:  
Samhällsbyggnadsnämnden visar en negativ budgetavvikelse på 5,4 mnkr. Senaste 
prognosen i november visade en negativ avvikelse på 3,8 mnkr. Kostnaderna har 
varit väldigt jämnt fördelade över året men december månad hade förvaltningen  
10 mnkr mer i bokförda kostnader. Detta beror på leverantörer som är sena att göra 
sina avräkningar. En slutsats är att förvaltningen bör bli bättre att hålla koll på sina 
beställda tjänster för att få bättre prognoser. 

Verksamheten för gata och park visar en negativ avvikelse på 2,4 mnkr. Fasta 
kostnader på gata och park äter upp budgetutrymmet. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under hösten fått se över hela sin verksamhet 
för att skjuta till resurser till denna underfinansierad verksamhet. För närvarande 
saknas också budget för en tjänst som arbetar med naturvård, vilken skulle kunna 
vara delvis bidragsfinansierad. 

Bostadsanpassningsområdet hade en negativ avvikelse på 1 mnkr och förvaltningen 
arbetar idag med åtgärder och riktade aktiviteter för att hitta andra sätt att arbeta 
på. 

Kost- och städverksamheten visade en negativ avvikelse på 1,5 mnkr vid årets slut 
som bestod av höga vikariekostnader. Serviceavdelningen har gjort en 
kostnadsanalys och arbetar för att få ner kostnaderna för vikarier vilket redan har 
börjat ge effekter under 2020. 

Förvaltningen har vidare kostnader för det gamla Lysehemmet som står tomt -0,5 
mnkr och det pågår en diskussion om vad som ska hända med fastigheten. 
Fastigheten Oscars visar också ett resultat på -0,6 mnkr. På grund av avskrivning av 
fordran av ett detaljplanearbete på -0,5 mnkr tas dessa inte upp i bokslutet på grund 
av bokföringsregler men kommunen fortsätter ändå arbetet med att kräva in 
fakturorna.  
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Kostnader i samband med exploateringsprojekt belastar 2019 med  
0,6 mnkr men dessa kommer att finansieras kommande år genom intäkter av 
tomtförsäljning. Förvaltningen har under året haft kostnader på 0,5 mnkr för en rad 
evenemang under året och fortsättningsvis så behövs bättre kostnadstäckning vid 
sådana tillfällen. 
 
Slutsats 

Samhällsbyggnadsnämnden startade 1 januari 2019 och samtidigt omorganiserades 
förvaltningen. Nämndens första verksamhetsår har därför inneburit struktur- och 
organisationsförändringar som krävt mycket samordning, ändrade arbetssätt, nya 
idéer/metodutveckling, granskning och analysarbete kring hantering av 
avtal/ärenden sedan tidigare samt effektivisering av administrativa rutiner. 
Nämnden har under året haft en bra dialog med förvaltningen för att komma 
tillrätta med dessa problem. 

Förvaltningen har under året gjort en rad kortsiktiga lösningar för att komma 
tillrätta med delar av sitt underskott. Kortsiktiga lösningar har förekommit under 
ganska många år och det börjar sätta sina spår i underhållet av kommunens 
anläggningar. Långsiktiga lösningar uteblir också på grund av att personalen har 
varit så underbemannad att man har saknat förändringskraft i organisationen.  

Under 2020 behöver nämnden arbeta vidare med sin ekonomistyrning. En bättre 
styrning ger mer långsiktiga besparingar. Underhållsplaner kommer att tas fram för 
fastigheter och gator, som kommer tydliggöra nivån av framtida underhåll, vilket 
bedöms vara eftersatt. En framtida risk finns i att kommande nyinvesteringar äter 
upp delar av budgetutrymmet ytterligare. Flera av kommunens skolfastigheter 
kommer att behöva stora reinvesteringar strax utanför kommande planperiod. 
 
 
 
 
Per Garenius   Linda Wising 
Förvaltningschef  Verksamhetsutvecklare 
 
Bilagor 
Revisionsberättelse för år 2019 – yttrande om kritik mot 
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen 
Revisionsberättelse 2019 
PwC-rapport – Granskning av årsredovisning 2019 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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Revisionsberättelse för år 2019 – yttrande om kritik mot 
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden 
och kommunstyrelsen 
 

Revisorerna i Lysekils kommun har 2020-04-14 överlämnat revisionsberättelsen 
för år 2019 till kommunfullmäktige.  
 
I revisionsberättelsen riktar revisorerna kritik mot samhällsbyggnadsnämnden 
för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll. 
 
I revisionsberättelsen riktar revisorerna kritik mot utbildningsnämnden och 
socialnämnden för fortsatt bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll. 
 
Revisorerna riktar kritik till kommunstyrelsen för fortsatt bristande uppsikt över 
nämnderna gällande deras följsamhet mot budget.  
 
I enlighet med kommunallagen (KL) 5 kap. 32 § ska fullmäktige alltid inhämta 
förklaring från det organ eller den förtroendevalde mot vilken anmärkning är 
riktad. KL kräver inte att nämnderna ska lämna yttrande då revisorerna ger 
kritik, men fullmäktiges presidium vill ändå ha nämndernas utlåtande över 
revisionsberättelsen. 
 

Yttrande över kritik ska vara kommunstyrelseförvaltningen tillhanda senast  
18 maj 2020. 
 
Kommunfullmäktige kommer att behandla revisionsberättelsen och 
årsredovisningen vid sammanträdet den 27 maj 2020. 
 
Enligt uppdrag från kommunfullmäktiges presidium.  
 
 
Leif Schöndell 
Kommundirektör 
 
Bilaga 
Revisionsberättelse för år 2019 (utan bilagor) 



Bilaga: Rapport Granskning av årsredovisning 2019 

Revisorerna i       Till kommunfullmäktige i Lysekils kommun 
 
Lysekils kommun 
 
 
REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019 
 
Vi revisorer har granskat kommunens verksamheter och räkenskaper samt genom utsedda lekmannarevisorer 
verksamheten i kommunens bolag. Vi bilägger en kort redogörelse för resultatet av vår granskning. 
 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och upprättade enligt god redovisningssed. 
 
Vår samlade bedömning för 2019 är att samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden, inte 
vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med budgetunderskotten. Beslutade och insatta åtgärder har varit 
sena och otillräckliga. Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen brustit i sin uppsikt över samhällsbyggnadsnämnden, 
socialnämnden och utbildningsnämnden.  
 
Vi riktar kritik mot samhällsbyggnadsnämnden 2019, för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll 
gällande följsamhet mot budget. 
 
Vi riktar även i år kritik mot utbildningsnämnden 2019, för fortsatt bristande styrning, ledning, uppföljning och 
kontroll gällande följsamhet mot budget. 
 
Vi riktar även i år kritik mot socialnämnden 2019, för fortsatt bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll 
gällande följsamhet mot budget. 
 
Vi riktar även i år kritik till kommunstyrelsen 2019, för fortsatt bristande uppsikt över nämnderna gällande deras 
följsamhet mot budget. Vi saknar dokumentation för de nämnddialoger som genomförs inom ramen för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Detta gör att det inte går att följa de överenskommelser som kommunstyrelsen gör 
med nämnder som exempelvis riskerar att inte kunna hålla budget.   
 
Vi bedömer att kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter i övrigt har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen utifrån kommunallagens krav 6 kap 6 § är 
tillräcklig.  
 
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2019 godkänns. För övriga iakttagelser och eventuella 
rekommendationer hänvisas till Rapport Granskning av årsredovisning 2019, vilken bifogas denna 
revisionsberättelse. 
 
Vi tillstyrker ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 
 
 
Lysekil 2020-04-14 
 
 
Kent Olsson   Olle Krischansson   Gunvor Crogård 
 
 
     
Johan Forsberg   Tommy Karlsson    Thor Karlsson 
 
 
 
Dan Jagefeldt 



Bilaga: Rapport Granskning av årsredovisning 2019 

Redogörelse för granskning år 2019 
 
Med hänvisning till kommunens revisionsreglemente lämnar vi följande redogörelse för 2019. 
 
PwC har biträtt oss vid revisionen. Vi har haft ett anslag på 743 tkr.  
 
Vår uppgift enligt kommunallagen, revisionsreglementet och god revisionssed är att granska 
och pröva om styrelsens och nämndernas verksamheter sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen är tillräcklig. Vi skall också pröva ansvarstagandet i styrelsen och nämnderna samt 
uttala oss om detta i revisionsberättelsen till fullmäktige. 
 
Utifrån en väsentlighets- och riskanalys har vi granskat styrelsens och nämndernas 
verksamheter i enlighet med god revisionssed och vår revisionsplan. 
 
Följande granskningsprojekt har genomförts;  
• Delårsrapporten per 2019-08-31 
• Intern kontroll 2019 
• Årsredovisning 2019 
• Grundläggande granskning 
• Kommunstyrelsens uppsikt över socialnämnden 
• Privata utförare - Kommunens insyn och uppföljning 

 
 
Granskningarna och tillhörande följebrev med rekommendationer har löpande expedierats till 
kommunfullmäktige samt granskade nämnder enligt gängse rutin. 
 
Färdigställda rapporter finns att läsa på kommunens hemsida. 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens 

årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Uppdraget ingår som en 

obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 

bedömningar: 

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen? 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om 

verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Inga väsentliga avvikelser mot lag och god redovisningssed har noterats. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.  

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning?  

Vi bedömer att resultatet delvis är förenligt med det finansiella mål som fullmäktige 

fastställt i budget 2019. Av redovisningen framgår att perspektivet för ekonomi med 

indikatorer för god ekonomisk hushållning inte fullt ut uppnås. 

Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda 

kvalitetsindikatorer och utvecklingsmål. Av kvalitetsfaktorerna bedöms alla utom en 

kvalitetsfaktor ha positiv utveckling eller viss utveckling där verksamheten når en 

acceptabel nivå. De sju utvecklingsmål bedöms ha positiv utveckling eller viss 

utveckling där verksamheten når en acceptabel nivå. 

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.  

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  
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Inledning 
Bakgrund 

Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om 

räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och 

redovisning.  

Vidare ska revisorerna enligt 12 kap. 2 § kommunallagen bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenliga med de mål kommunfullmäktige beslutat. Revisorernas 

bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av 

revisionsberättelsen.  

Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som är ansvarig för årsredovisningens 

upprättande. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 

om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning 
för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala 
yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, 
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag 
till den finansiella rapporteringen. 

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2020-04-08 och 
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2020-04-22. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av redovisningschef. 
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Iakttagelser och bedömningar 
 

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av kommunens 
verksamhet.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för 
kommunen som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om kommunens förväntade utveckling.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden 
samt sjukfrånvaron.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av 
betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten.  

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god 
ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk hushållning 
bedöms under avsnittet god ekonomisk hushållning i denna rapport.  

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av kommunens ekonomiska ställning.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om årets resultat efter 
balanskravsjusteringar och resultatet med justering för förändring av 
resultatutjämningsreserven. 

Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet 

förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. 

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. 

Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av kommunens 

investeringsverksamhet.  

Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019. 
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God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har fastställt Budget 2019 med plan för perioden 2020-2021 

innehållande ett antal finansiella mål och verksamhetsmål. Fullmäktige har beslutat om 

kritiska kvalitetsfaktorer inom fyra perspektiv.  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. Vidare 

har fullmäktige valt ut utvecklingsområden. Lysekils kommun arbetar med fem 

utvecklingsområden som är viktiga för kommunens utveckling och för ekologisk, social 

och ekonomisk hållbarhet. Varje utvecklingsområde har utvecklingsmål som preciserar 

vilken inriktning verksamheten ska ha. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot perspektivet ekonomi vilket är kommunens 

finansiella mål för god ekonomisk hushållning för 2019. 

God ekonomisk hushållning Utfall 2018 Utfall 2019 Trend 

Resultatets andel av skatteintäkter (%) 2,2 % 1,5 %  

Självfinansieringsgrad av investeringar 79 % 87 %  

Långsiktig betalningsförmåga (Soliditet 
inklusive pensionsförpliktelser) 

-7,1 % -3,6 %  

 

Av de finansiella nyckeltalen nås målsättningen för två av dessa. Resultatets andel av 

skatteintäkter når inte upp till målsättningen. Av redovisningen framgår att perspektivet 

för ekonomi med indikatorer för god ekonomisk hushållning inte fullt ut uppnås 

(gulmarkerad).  

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god 

ekonomisk hushållning. Det finns elva kvalitetsfaktorer varav en inom perspektivet 

ekonomi och de övriga tio inom perspektiven målgrupp, verksamhet och medarbetare. 

Vidare finns det sju utvecklingsmål inom fem utvecklingsområden. Av kvalitetsfaktorerna 

bedöms alla utom en kvalitetsfaktor ha positiv utveckling eller viss utveckling där 

verksamheten når en acceptabel nivå. De sju utvecklingsmål bedöms ha positiv 

utveckling eller viss utveckling där verksamheten når en acceptabel nivå. Uppföljning 

och rapportering av dessa mål och indikatorer sker på ett övergripande men 

överskådligt sätt i förvaltningsberättelsen. Utvärderingen sker med stöd av indikatorer. 

Men dessa är inte målsatta i absoluta eller relativa tal. Utan samtliga indikatorer ska 

uppfylla föregående års utfall. 
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Kommunens utvecklingsmål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att utfallet delvis är förenligt 

med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis 

är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Vi noterar att 

utvärderingen sker med stöd av indikatorer. Men dessa är inte målsatta i absoluta eller 

relativa tal. Utan samtliga indikatorer ska uppfylla föregående års utfall. 

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 

Kvalitetsfaktor Bedömning 

Målgrupp: Miljö/ekologi i kommunen 
 

Målgrupp: Folkhälsa och integration  

Målgrupp: Medborgarinflytande och verksamheter som möter 
medborgarnas behov 

 

Målgrupp: Tillväxt och samhällsutveckling 
 

Målgrupp: Ett starkt varumärke 
 

Målgrupp: Attraktiv plats att bo och leva på 
 

Verksamhet: Tillgänglighet och kommunikativ verksamhet 
 

Verksamhet: Intern kontroll 
 

Medarbetare: Attraktiv arbetsgivare 
 

Medarbetare: God arbetsmiljö 
 

Utvecklingsmål Bedömning 

Barn och unga är vår framtid: Alla barn och unga i Lysekils 
kommun ska ges förutsättningar för en bra hälsa och goda 
livsvillkor  

Vi utvecklas genom lärande: Lysekils kommun ska vara en 
kreativ och kompetent organisation 

 

Maritima Lysekil är en kraft att räkna med: Samverkansarenan 
Maritima Lysekil ska skapa tillväxt 

 

Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö: I Lysekils kommun ska 
både bofasta och besökare erbjudas god livskvalitet och 
högkvalitativa upplevelser åren runt 

  

Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö: Antalet bostäder i Lysekil 
ska öka  

 

Vi tar ansvar för miljön: Lysekils kommun ska konsumera 
hållbarhet  
Vi tar ansvar för miljön: Lysekils kommun planerar för ett hållbart 
samhälle  
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Rättvisande räkenskaper 

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar i allt väsentligt erforderliga 

noter, följsamheten avseende notupplysningar kan dock förbättras. 

Balansräkning 

Balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar i allt väsentligt erforderliga noter, 

följsamheten avseende notupplysningar kan dock förbättras. Kommunen gör 

bedömningen att några justeringar av ingående balanser till följd av övergången till Lag 

om kommunal bokföring och redovisning inte är aktuella. Kommunen redovisar ingen 

finansiell leasing, kommunens bedömning är att de väsentliga riskerna kopplade till 

avtalen inte övergått till kommunen. Vi uppmanar kommunen att analysera ingångna 

avtal för att säkerställa klassificeringen. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. För att underlätta 

läsandet kan nothänvisningar införas. Kassaflödesanalysen överensstämmer med 

övriga delar av årsredovisningen. 

Sammanställda räkenskaper  

De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och 
omfattar erforderliga noter. Jämförelse har gjorts med närmast föregående 
räkenskapsår. Uppställningen följer god redovisningssed.  

Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s R16 
Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i allt 
väsentligt utförts. 

Redovisningsprinciper 

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas som not i årsredovisningen. 

Kommunen redovisar inte några avvikelser från de grundläggande 
redovisningsprinciperna.  

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  
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Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

 
 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål fullmäktige 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 
 
Finansiella mål 
 

 

Verksamhetsmål 
 

 

 

 

 

Delvis uppfyllt 

 

Delvis uppfyllt 

 
 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande? 
 
 

Uppfyllt 
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2020-04-10 
 
 
 
 
 

  

Johan Osbeck  Daniel Brandt 

 

 

 
 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Lysekils kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte 
utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 38 Dnr 2020-000086  

Bokslutsberedning 2019 

Sammanfattning 

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning ska kommunstyrelsens presidium 
genomföra en bokslutsberedning efter årsbokslutet i syfte att fastställa respektive 
nämnd/styrelses ekonomiska resultat. Uppgår kommunens resultat till minst två 
procent av kommunens totala budget kan överskjutande del av resultatet balanseras 
till nämnd/styrelse påföljande år. Underskott ska enligt regelverket överföras med 
100 procent som eget kapital, dock maximalt två procent av nämndens budget. 
Underskott ska täckas inom tre år och redovisas i samband med uppföljningar under 
året. 

Kommunen som helhet ska uppfylla kravet på 2 procent av kommunens budget för 
att regelverket för överskott ska uppfyllas. 

Överföring av överskott är inte aktuellt, då balanskravsutredningen ger ett resultat 
på 8,7 mnkr vilket är lägre än 2 procent av kommunens totala budget.      

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Tilläggsförslag att berörda nämnder uppmanas att snarast 
fatta beslut om åtgärdsplan enligt samma mall och enligt samma rutiner som gäller 
för åtgärdsplan vid budgetavvikelse i ekonomistyrningsriktlinjerna. 

Yngve Berlin (K): Bifall till första meningen, ”Att fastställa respektive nämnds 
resultat för 2019 i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.” Avslag på andra och 
tredje meningen, ”Redovisat belopp att återställa ska hanteras inom en treårsperiod. 
För samhällsbyggnadsnämnden 0,9 mnkr, för utbildningsnämnden 7,3 mnkr och 
socialnämnden 3,5 mnkr.” 

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

Beslutsgång 

Ordförande ställer Christina Gustavsson förslag mot Yngve Berlins förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christina Gustavssons förslag. 

Omröstning begärs 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst till Christina Gustavssons förslag 

Nej-röst till Yngve Berlins förslag 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen enligt Christina 
Gustavssons förslag. 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S X   

Emma Nohrén MP X   

Ronald Rombrant LP X   

Christina Gustavsson S X   

Monica Andersson C X   

Annette Calner LP X   

Ulf Hanstål M X   

Christoffer Zakariasson SD X   

Yngve Berlin K  X  

Summa  8 1  

Fortsatt beslutsgång 

Ordförande ställer Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå Ronald Rombrants förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa respektive nämnds resultat för 2019 i 
enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse. Redovisat belopp att återställa ska 
hanteras inom en treårsperiod. För samhällsbyggnadsnämnden 0,9 mnkr, för 
utbildningsnämnden 7,3 mnkr och socialnämnden 3,5 mnkr.      

Reservation 

Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftig reservation. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen  
Ekonomiavdelningen  
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Reservation från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut  
2020-03-04 – Bokslutsberedning 2019.  
 

 
Lysekilspartiets och Moderaternas tilläggsförslag om att åtgärdsplan ska upprättas 
enligt samma mall och enligt samma rutiner som gäller i 
ekonomistyrningsriktlinjerna fick inte stöd av en majoritet av kommunstyrelsen.  
 
Skälet till att vi anser att en åtgärdsplan ska tas fram enligt samma rutin som gäller 
för hantering av prognostiserade budgetavvikelser är att skapa en tydlighet hur 
återställandet av underskottet ska gå till. Som beslutet nu är fattat finns ett antal 
frågor som är obesvarade. Exempelvis: 
 

 Avser nämnderna att återställa underskottet under ett år eller under en 
treårsperiod?  

 Från och med vilket år påbörjas ”återställandet ”; 2020 eller 2021?  

 Hur ska kommunstyrelsen kunna bedriva uppsikt om det inte finns underlag 
att följa upp mot?  

 
Det finns också skäl att notera Yngve Berlins (K) agerande. Berlin yrkade nu på att 
nämnderna inte skulle behöva återställa sina respektive underskott (hur underskott 
och överskott ska hanteras är huvudskälet för att ha en ”bokslutsberedning”).  
 
LP och M har föreslagit att bokslutsberedningen skulle tas bort eftersom nämnderna 
ändå alltid har fått ”syndernas förlåtelse”. Senast frågan om bokslutsberedningens 
behållande eller avskaffande var i kommunstyrelsen den 29 januari 2020, alltså för 
bara en dryg månad sedan. Då röstade Berlin för att behålla denna beredning. 
Berlins krumbukter för att undvika att rösta på Lysekilspartiet (och M) börjar bli allt 
märkligare.  
 
Nu har förvaltningen, en majoritet i kommunstyrelsen och slutligen en majoritet i 
fullmäktige ansett att ”bokslutsberedningen” ska vara kvar. Lysekilspartiet och 
Moderaterna respekterar detta och kommer givetvis fullt att följa det regelverk som 
kommunfullmäktige har fattas beslut om.   
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Bokslutsberedning 2019  

Sammanfattning 

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning ska kommunstyrelsens presidium 
genomföra en bokslutsberedning efter årsbokslutet i syfte att fastställa respektive 
nämnd/styrelses ekonomiska resultat. Uppgår kommunens resultat till minst två 
procent av kommunens totala budget kan överskjutande del av resultatet 
balanseras till nämnd/styrelse påföljande år. Underskott ska enligt regelverket 
överföras med 100 procent som eget kapital, dock maximalt två procent av 
nämndens budget. Underskott ska täckas inom tre år och redovisas i samband med 
uppföljningar under året. 

Kommunen som helhet ska uppfylla kravet på 2 procent av kommunens budget för 
att regelverket för överskott ska uppfyllas. 

Överföring av överskott är inte aktuellt, då balanskravsutredningen ger ett resultat 
på 8,7 mnkr vilket är lägre än 2 procent av kommunens totala budget.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa respektive nämnds resultat för 2019 i 
enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse. Redovisat belopp att återställa ska 
hanteras inom en treårsperiod. För samhällsbyggnadsnämnden 0,9 mnkr, för 
utbildningsnämnden 7,3 mnkr och socialnämnden 3,5 mnkr.      

Ärendet 

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning ska kommunstyrelsens presidium 
genomföra en bokslutsberedning efter årsbokslutet i syfte att fastställa respektive 
nämnd/styrelses ekonomiska resultat. Utvärdering sker utifrån tilldelad budget i 
relation till prestationer för det gångna året.  

Uppgår kommunens resultat till minst två procent av kommunens totala budget 
kan överskjutande del av resultatet balanseras till nämnd/styrelse påföljande år.  

Överskott överförs med 50 procent till respektive verksamhet som eget kapital. 

Underskott ska enligt regelverket överföras med 100 procent som eget kapital, dock 
maximalt två procent av nämndens budget. Underskott ska täckas inom tre år. 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat underlag för bokslutsberedning och 
beslut om fastställande av resultat och reglering av över- och underskott. 

Bokslutsberedning hölls den 17 februari där nämndernas presidier och 
kommunstyrelsens presidium hade en dialog kring redovisade resultat för 2019 och 
även för utmaningar 2020, varför kommunstyrelsens presidium bedöms ha fått 
information om nämndernas ekonomi och verksamhet 2019.  

I tabellen nedan redovisas respektive nämnd/styrelses budget och utfall för 2019, 
samt belopp som ska återställas inom en tre års period. 

Kommunstyrelsen har ett mindre överskott. 

http://www.lysekil.se/
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Samhällsbyggnadsnämnden är nybildad 2019 och omfattar tidigare 
byggnadsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen som tillhörde 
kommunstyrelsen, nämnden ska återställa 0,9 mnkr under en treårsperiod. 

Utbildningsnämndens budgetram var 363,4 mnkr och belopp som ska återställas 
blir 7,3 mnkr. 

Socialnämndens budgetram var 368,6 mnkr och justerat underskottet blev  
3,5 mnkr, eftersom kommunfullmäktige i juni godkände ett utökat ekonomiskt 
utrymme om 12,6 mnkr. 

Miljönämndens resultat är av ringa storlek och behandlas inte i Lysekils kommun.  

Samarbetet med Sotenäs och Munkedal för löne- och IT-verksamhet hanteras 
numera inom ramen för avtalssamverkan enligt kommunallagen istället för en 
nämndorganisation. Kommunens kostnader för dessa verksamheter ingår som en 
del i kommunstyrelsen respektive samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunen som helhet ska uppfylla kravet på 2 procent av kommunens budget för 
att regelverket för överskott ska uppfyllas. 

Överföring av överskott är inte aktuellt, då balanskravsutredningen ger ett resultat 
på 8,7 mnkr vilket är lägre än 2 procent av kommunens totala budget. 

Årets resultat per nämnd/styrelse 

NÄMND   mnkr 
Utfall 
netto 

Budget 
netto Avvikelse Beslut KF 

Justerad 
avvikelse 

Belopp att 
återställa 

Kommunstyrelsen -82,2 -82,3 0,1 
 

0,1   
Samhällsbyggnadsnämnden -51,6 -46,1 -5,4 

 
-5,4 -0,9 

Miljönämnden -2,2 -2,1 -0,1 
 

-0,1   
Utbildningsnämnden -372,6 -363,4 -9,2 

 
-9,2 -7,3 

Socialnämnden -402,7 -386,6 -16,1 12,6 -3,5 -3,5 
Centralt 924,8 889,7 35,1 -12,6 22,5   
  13,5 9,2 4,3     -11,7 

Förvaltningens synpunkter  

Regelverket kring över- och underskott tillämpades första gången vid bokslut 2017 
och då beslutades om ett avsteg från regelverket. Socialnämnden behövde inte 
återställa underskottet. Motiveringen var att socialnämnden var inne i ett 
omställningsarbete varför ytterligare åtagande i form av åtgärder för att hantera 
underskottet inte var lämpligt. I bokslutet 2018 hade socialnämnden ett underskott 
och arbetade med anpassning till budgetram och kostnad per brukare i enlighet 
med budgetbeslutet för 2019. Socialnämnden behövde inte återställa underskott 
från 2018. 

Under 2019 godkände kommunfullmäktige ett ökat ekonomiskt utrymme om  
12,6 mnkr i beslut 2019-06-12 för socialnämnden. Någon budgetjusteringen gjordes 
inte utan beslutet tolkades som ett godkänt underskott. Avvikelsen blev något 
större och ett justerat resultat för socialnämnden blir då 3,5 mnkr. Vilket innebär 
att socialnämnden ska återställa 3,5 mnkr. 

http://www.lysekil.se/
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Utbildningsnämnden har under 2018 och 2019 levererat underskott. Vid förra 
bokslutsdialogen framkom att flera åtgärder var planerade och gymnasiet, vilket 
hade det största underskottet, planerades att vara i balans i början av 2019.  
Utbildningsnämnden behövde inte återställa underskottet. Under 2019 har flera 
åtgärder genomförts men det har inte fått full effekt under 2019, utan 
utbildningsnämnden gjorde ett underskott om 9,2 mnkr. Även oförutsedda 
kostnader och minskade statsbidrag bidrog till underskottet. Omräknat efter 
regelverket innebär det att utbildningsnämnden ska återställa 7,3 mnkr. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska återställa ett mindre underskott inom en 
treårsperiod, 0,9 mnkr. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Eva-Marie Magnusson 
Ekonomichef 

 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelseförvaltningen  
Ekonomiavdelningen 

http://www.lysekil.se/
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§ 35 Dnr 2020-000074  

Regler för uppvaktning och avtackning  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-31, § 49 om regler för uppvaktningar i 
Lysekils kommun. Reglerna skulle reviderats under 2019. 

Förvaltningen har gått igenom reglerna för uppvaktningar och har gjort några 
mindre förändringar som är avstämt med HR-chefen. En revidering som är gjord är 
under rubriken ”avslut av anställning” där förvaltningen föreslår tre olika nivåer på 
anställningstid, 1-5 år, ett prisbasbelopp, 6-10 år, två prisbasbelopp och 11 år och 
uppåt, tre prisbasbelopp. Det motsvarar 473 kronor, 946 kronor och 1 419 kronor.      

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-03-04, § 51 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-17 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om reviderade regler för uppvaktningar i Lysekils 
kommun.      

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen 
Arbetslivsförvaltningen 
HR-chef 
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Regler för uppvaktning och avtackning av medarbetare  
Nedanstående gäller endast medarbetare som innehar en tillsvidareanställning X 
 
Gåva efter 25 års anställning 
De medarbetare som varit anställda i kommunen i sammanlagt 25 år med en 
sysselsättningsgrad av minst 40 procent av en heltidsanställning erhåller minnesgåva 
till ett värde av 10 procent av prisbasbeloppet. 
 
Uppvaktningen sker med någon av nedanstående gåvor: 

- Konstglas, glas 

- Dam- eller herrur 

- Guld- eller silverföremål 

- Konstverk 

- Resecheck 

Överlämnandet av minnesgåvor sker en gång per år i samband med en av kommunen 
anordnad middag. Kommunen representeras av kommunfullmäktiges eller 
kommunstyrelsens ordförande, kommunchef, berörda förvaltningschefer och 
personalchef. 

Efter initiativ från personalenheten väljer den som ska uppvaktas vilken gåva som 
önskas. Kostnaden för gåvan belastar respektive verksamhet. 

Kommunstyrelseförvaltningen svarar för kostnaden för middagen. 

 
50-års dag 
I samband med medarbetares 50-års dag uppvaktar kommunen med en gåva 
motsvarande 2 procent av prisbasbeloppet vid sammanlagd anställningstid över  
10 år och med gåva motsvarande 1 procent av prisbasbeloppet vid sammanlagd 
anställning under 10 år. Kostnaden belastar respektive verksamhet. 

 
Avslut av anställning 
När en medarbetare avslutar sin anställning, avtackar kommunen med en gåva 
motsvarande:  

1 procent av prisbasbeloppet vid sammanlagd anställningstid, 1-5 år 

2 procent av prisbasbeloppet vid sammanlagd anställningstid, 6-10 år 

3 procent av prisbasbeloppet vid sammanlagd anställningstid, 11-< år 

Ovanstående gäller även vid avtackning av pensionsavgång. 

Kostnaden belastar respektive verksamhet. 

 
Dödsfall 
Om dödsfall inträffar under pågående anställning eller pågående 
förtroendemannauppdrag hedrar kommunen minnet av den avlidne med ett 
blomsterarrangemang eller efter anhörigas önskan annat, till ett värde 
motsvarande 2 procent av prisbasbeloppet. Kostnaden belastar respektive 
verksamhet eller nämnd  
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§ 62 Dnr 2020-000128  

Information om rapport från Kommunkompassen 2019  
Sammanfattning 
Med hjälp av Kommunkompassen, som utförs av Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR), har Lysekils kommun genomfört en utvärdering av kvaliteten och sättet att 
leda organisationen utifrån ett helhetsperspektiv. 

Kommunkompassen utvärderar sättet att leda och sättet att samspela i 
organisationen. Utvärderingen visar hur väl kommunen fungerar samt ger värdefull 
information om kommunens styrkor och förbättringsområden för att bättre möta 
framtidens behov. Kommunkompassen mäter kvaliteten i arbetet som kommunen 
gör inom åtta olika områden och redogör olika förbättringsmöjligheter. 

Lysekils kommun ligger nära genomsnittet i jämförelse med andra kommuner som 
genomfört Kommunkompassen.    

Arbete med åtgärder till framtagna förbättringsförslag har påbörjats i kommun-
direktörens ledningsgrupp.      

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-27 
Rapport Kommunkompassen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag. Tilläggsförslag att 
kommunstyrelseförvaltningen uppdras att senast oktober 2020 redovisa för 
kommunstyrelsen vilka förbättringsåtgärder som förvaltningen avser att vidta inom 
området Politisk styrning och kontroll så att de brister rapporten pekar på 
elimineras. 
 
Emma Nohrén (MP) och Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag, 
avslag på Ronald Rombrants tilläggsförslag.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta att notera informationen om 
genomförandet av Kommunkompassen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt förslaget. 

Ordförande ställer Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå Ronald Rombrants förslag. 

Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst till Ronald Rombrants förslag 

Nej-röst för avslag  
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Omröstningsresultat 
Med 4 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå Ronald 
Rombrants tilläggsförslag. 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 
Jan-Olof Johansson  S  X  

Emma Nohrén MP  X  

Ronald Rombrant LP X   

Christina Gustavsson S  X  

Håkan Kindstedt L  X  

Annette Calner LP X   

Björn Martinsson LP X   

Christoffer Zakariasson SD X   

Bengt-Olof Andersson V  X  
Summa  4 5  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen om genomförandet av 
Kommunkompassen.      

Reservation 
Ronald Rombrant (LP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
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Dnr 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Ing-Marie Tjulander 0523 – 61 32 19 
ing-marie.tjulander@lysekil.se 

 

Kommunkompassen, analys av Lysekils kommun 2019 
gällande ledning och styrning 
Sammanfattning 
Med hjälp av Kommunkompassen, som utförs av Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR), har Lysekils kommun genomfört en utvärdering av kvaliteten och sättet att 
leda organisationen utifrån ett helhetsperspektiv. 

Kommunkompassen utvärderar sättet att leda och sättet att samspela i 
organisationen. Utvärderingen visar hur väl kommunen fungerar samt ger värdefull 
information om kommunens styrkor och förbättringsområden för att bättre möta 
framtidens behov. Kommunkompassen mäter kvaliteten i arbetet som kommunen 
gör inom åtta olika områden och redogör olika förbättringsmöjligheter. 

Lysekils kommun ligger nära genomsnittet i jämförelse med andra kommuner som 
genomfört Kommunkompassen.    

Arbete med åtgärder till framtagna förbättringsförslag har påbörjats i 
kommundirektörens ledningsgrupp.      

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen noterar informationen om genomförandet av 
Kommunkompassen.      

Ärendet 
Med hjälp av Kommunkompassen, som utförs av Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR), har Lysekils kommun genomfört en utvärdering av kvaliteten och sättet att 
leda organisationen utifrån ett helhetsperspektiv. 

Kommunkompassen utvärderar sättet att leda och sättet att samspela i 
organisationen. Utvärderingen visar hur väl kommunen fungerar samt ger värdefull 
information om kommunens styrkor och förbättringsområden för att bättre möta 
framtidens behov. 

Utvärderingen har skett genom att studera dokument, granska kommunens hemsida, 
sociala medier och intranät samt genomföra intervjuer med politiker, chefer, 
bolagsdirektörer och fackliga representanter. 

Lysekils kommun fick 501 poäng av 800 möjliga, vilket enligt SKR är ett mycket bra 
resultat för en kommun som första gången genomför Kommunkompassen. 500 
poäng behövs om man vill delta i utmärkelse Sveriges KvalitetsKommun som delas 
ut vartannat år. 

Kommunkompassen mäter kvaliteten i arbetet som kommunen gör inom åtta olika 
områden och redovisar både styrkor och förbättringsmöjligheter: 

http://www.lysekil.se/
mailto:ing-marie.tjulander@lysekil.se
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1. Offentlighet och demokrati 
Styrkor Förbättringsmöjligheter 

• Dagordningar, protokoll och 
handlingar för KF, KS, nämnder 

• KSO på fil efter KS-sammanträde 
• KF-sammanträde sänds på webben 
• Revisionsrapporter på webben 
• Medborgardialog i samband med 

framtagandet av visionen 
• Arbete med SCB:s 

medborgarundersökning 
• Riktlinjer för att förebygga mutor 

och jäv 

• Strategi för demokratiutveckling 
• Revidering av 

kommunikationsstrategi 
• Bättre information om resultat 
• Strategi och stöd för hur 

medborgardialoger kan 
genomföras 

• Utveckla medborgarförslag 
• Förankra och följ upp riktlinjer för 

att förebygga mutor och jäv 
• Tydlig information om hur 

misstankar om korruption ska 
anmälas 

2. Tillgänglighet och brukarorientering 
Styrkor Förbättringsmöjligheter 

• Kommunens värdegrund och 
medarbetarplattformen lyfter 
brukarperspektivet 

• Kvalitetsindikatorer för 
tillgänglighet och bemötande 

• Utbildning i värdskap 
• Medarbetarplattform som grund för 

lönekriterier 
• Alla arbetar systematiskt med 

brukarenkäter 
• Systematiskt arbete med 

synpunkter och klagomål  

• Utbildning för nyanställda kring 
värdegrund, m.m. 

• Uppmärksamma 
personer/arbetsgrupper som är 
duktig på bemötande 

• Förbättra informationen på 
webben ytterligare 

• Möjliggör jämförelser mellan 
enheter 

• Stärk och utveckla kontaktcentret 
• Arbeta med flera olika verktyg för 

brukarundersökningar 
• Kvalitetsdeklarationer eller 

liknande 
3. Politisk styrning och kontroll 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

• Tydlig vision i Lysekil 2030 
• Väl beskriven och genomtänkt 

styrmodell 
• Tydlig värdegrund 
• Kommunövergripande 

utvecklingsmål uppföljningsbara 
genom mätbara indikatorer 

• Dialogbaserad styrning och 
uppföljning 

• Kommunövergripande analysgrupp 

• Tydliggör uppföljningen och 
analysen av de 
kommunövergripande målen  

• Stärk kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt 

• Sammanlänka planerings- och 
uppföljningsprocesser avseende 
ekonomi och verksamhetsresultat  

• Skapa koncernstyrning som 
inbegriper de kommunala bolagen 

• Återkommande politikerenkäter 
och stödjande utbildningar 
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4. Ledarskap, ansvar och delegation 
Styrkor Förbättringsmöjligheter 

• Chefsplattform 
• Hög grad av delegering till 

enhetschefer 
• Chefsdagar 4 ggr/år 
• Mer arbete idag kring analys och 

utveckling på enhetsnivå 
• Ledarutbildning ”Styra, Leda, 

Coacha” 
• Utbildning för potentiella chefer 

• Konkretisering och uppföljning av 
innehållet i chefsplattformen 

• Att arbeta mer med tvärsektoriella 
processer 

• Beskrivning, kontrakt, etc. på det 
personliga uppdraget som chef 

• Ytterligare verktyg för utvärdering 
av chefer och stöd till 
chefsutveckling 

• Mer tid och stöd till enheternas 
analys och utvecklingsarbete 

• Bolagschefer i kommunens 
ledarskapsprogram 

• Tydliggör och lyft fram kommunens 
ledningsgrupp som stöd till 
helhetsperspektivet i kommunen 

5. Resultat och effektivitet 
Styrkor Förbättringsmöjligheter 

• Styrmodellen sammanfattar strategin 
för resultatstyrning 

• Projektstyrningsmodell 

• Dialog kring styrning, uppföljning 
och analys på verksamhetsnivå 

• Stratsys för verksamhetsstöd 

• Arbete med jämförelser av kostnader 
och resultat på verksamhetsnivå 

• Många exempel på extern samverkan 

• Ta fram strategi för arbete med 
effektivitetsutveckling 

• Arbete med att mäta, analysera och 
förbättra effektivitet  

• Utveckla dialogen mer (stöd, tid, 
möjligheter) i verksamheten 

• Synliggöra jämförelser på 
övergripande nivå 

• Förbättra koncernperspektivet 
genom att samverkan med de 
kommunala bolagen 

6. Kommunen som arbetsgivare, personalpolitik 
Styrkor Förbättringsmöjligheter 

• Chefs- och medarbetarplattform 
• Kommunen marknadsför sig som 

attraktiv arbetsgivare 
• Mall för medarbetarsamtal 
• Tydliga övergripande lönekriterier 

och mall för bedömning 
• Återkommande medarbetarenkäter 
• Flera styrande dokument för stöd till 

arbete med mångfald 

• Uppföljning av chefs och 
medarbetarplattform 

• Mer samordnad rekrytering 
• Övergripande strategisk analys för 

framtida kompetensbehov 
• Uppföljning av hur 

medarbetarsamtal genomförs 
• Uppföljning av lönekriteriernas 

genomslag 
• Genomförande av en utbildning i 

medarbetarskap 
• Mer stöd kring analys och 

förbättringar av resultatet utifrån 

http://www.lysekil.se/


 

Tjänsteskrivelse Sid 4/5 

 
Dnr 
LKS 2020-000128 

 

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

medarbetarenkät 
• Uppföljning av effekter utifrån 

mångfaldsarbetet 
 

7. Ständiga förbättringar 
Styrkor Förbättringsmöjligheter 

• Tydlig koppling av 
förbättringsarbete till styrmodellen 

• Nystartad analysgrupp 
• Många exempel på lärande nätverk 

och samarbetsprojekt med andra 
kommuner 

• Samverkan mellan kommun, 
näringar och forskning avseende 
Maritima Lysekil 

• Mer stöd till analys på 
verksamhetsnivå 

• Stöd till verksamheter avseende 
olika verktyg för 
kvalitetsutveckling 

• Mer samverkan med universitet 
och högskolor inom 
kärnverksamheterna 

• Systematiskt arbete med 
innovation och kreativitet 

8. Kommun som samhällsbyggare 
Styrkor Förbättringsmöjligheter 

• Kommunens arbete kring ny 
översiktsplan har bäring på hållbart 
samhällsbyggande 

• Det kulturpolitiska programmet med 
handlingsplan 

• Nyanställd föreningsutvecklare 
• Lysekil som evenemangsstad 
• ”En dörr in” till kommunen för 

företagen 
• Samverkan med näringar kring 

marina satsningar och turism 
• Många exempel på samverkan och 

aktiviteter för att skapa social 
hållbarhet 

 

• Tydligare strategi kring hållbart 
”samhällsbyggande”  

• Strategi kring samverkan med 
civilsamhället 

• Stärk samverkan med 
civilsamhället 

• Åtgärder kring att stärka 
näringslivsarbetet i förhållande till 
undersökningen av Svenskt 
Näringsliv 

• Utveckla det internationella 
utbytet 

• Samordnad uppföljning av resultat 
i miljöarbetet 

• Stärk informationen till 
allmänheten kring miljöfrågor  

 
Arbete med åtgärder till framtagna förbättringsförslag har påbörjats i 
kommundirektörens ledningsgrupp. 

Förvaltningens synpunkter  
Utvärderingen med hjälp av Kommunkompassen ger kommunen värdefull 
information om styrkor och förbättringsområden som kommer att tas till vara. 
Uppmärksammas bör att kommunen styrmodell, som är en viktig struktur för att 
styra och leda organisationen utifrån ett helhetsperspektiv, fick positiv kritik. 
Utvärderingen ger både motivation och inspiration till att åtgärda de förbättringar 
som behöver göras.  

Verktyget Kommunkompassen kommer att utvärderas och uppdateras nästa år. Även 
om nya Kommunkompassen blir något annorlunda vore det ändå intressant att om 
några år genomföra en utvärdering igen för att se om rätt åtgärder vidtagits. 

http://www.lysekil.se/


 

Tjänsteskrivelse Sid 5/5 

 
Dnr 
LKS 2020-000128 

 

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

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Ing-Marie Tjulander  
Kvalitetschef 

 

Bilaga 
Rapport Kommunkompassen – analys av Lysekils kommun 2019 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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[Titel] 3 

1 Vad är kommunkompassen? 

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners 

sätt att arbeta. Verktyget togs ursprungligen fram i mitten av 1990-talet av Oslo 

Universitet i samverkan med Åbo Akademi och Kommunenes Sentralforbund 

(KS) i Norge. Verktyget används idag i både Norge och Sverige. Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR) använder Kommunkompassen sedan år 2002. 

Kommunkompassen  har återkommande reviderats för att bättre kunna fånga 

upp nya viktiga utvecklingstrender som påverkar den offentliga sektorn. Den 

senaste revideringen gjordes 2019. Alla revideringar har gjorts i samverkan 

mellan SKR och norska KS. 

Kommunkompassen analyserar en kommun utifrån samspelet mellan 

 det politiska systemet 

 kommunernas förmedling av tjänster 

 kommunen som arbetsplats 

 utvecklingen av lokalsamhället 

Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan hur kommunen 

leder organisationen utifrån ett helhetsperspektiv och hur samspelet mellan de 

olika verksamheterna fungerar.  

Vid en utvärdering inhämtar utvärderarna information från tre källor: 

 Intervjuer 

 Kommunens styrdokument 

 Kommunens hemsida och sociala medier 

Resultatet sammanställs i en rapport som innehåller en poängbedömning och en 

kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar utifrån Kommunkompassens 

kriterier. Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta huvudområden. 

Varje huvudområde består av flera delområden inom vilka ett stort antal frågor 

belyses. Bedömningen görs med betoning på betydelsen av mål- och 

resultatstyrning, en sammanhållen organisation, decentralisering av ansvar för 

tjänsteproduktion och medborgar- respektive brukarorientering. 

De åtta huvudområdena är: 

 Offentlighet och demokrati  

 Tillgänglighet och brukarorientering 

 Politisk styrning och kontroll  

 Ledarskap, ansvar och delegation  

 Resultat och effektivitet  

 Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik  

 Ständiga förbättringar 
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 Kommunen som samhällsbyggare. 

En kommun som utvärderas med Kommunkompassen får som resultat värdefull 

information om både styrkor och förbättringsområden. För att kunna få 

inspiration till förbättringar, hänvisas i rapporten till kommuner som kan ses 

som förebilder inom olika områden. Till utpekade förbättringsområden blir det 

naturligt att koppla handlingsplaner för förändring. Många kommuner väljer 

sedan att efter några års arbete genomföra en förnyad utvärdering med hjälp av 

kommunkompassen för att på så sätt få sina förbättringsinsatser bekräftade. 

 

2. Lysekils kommun i 
förhållande till 
Kommunkompassen: En 
sammanfattande genomgång  

Utvärderingen 

Utvärderingen av Lysekils kommun genomfördes i december år 2019 och var 

kommunens första utvärdering enligt Kommunkompassens kriterier. 

Utvärderingsgruppen har studerat dokument, granskat kommunens hemsida, 

sociala medier, intranät och genomfört intervjuer med ett 40-tal personer i 

organisationen. Bland de intervjuade fanns politiker, ledande tjänstemän och 

fackliga representanter. 
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Sammanfattning av resultat 

Nedan visas Lysekils totalpoäng samt poängfördelningen per område.  
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Lysekil 2019 jämfört med ett genomsnitt av alla 

Kommunkompassutvärderingar sedan 2010 

 

Jämförelser 

Alla utvärderingar finns tillgängliga på Sveriges Kommuner och Regioners 

hemsida www.skr.se/kommunkompassen.  

Sammanfattande kommentarer 

Lysekil ligger nära snittet för medelkommunen i Sverige när det gäller 

Kommunkompassutvärderingar. Två områden skiljer sig lite från detta snitt. När 

det gäller område 1, Offentlighet och demokrati ligger kommunen under snittet. 

Kommunen behöver här utveckla sitt samspel med medborgarna utifrån 

information och medborgardialog. 

När det gäller område 5, Resultat och effektivitet, där kommunen ligger något 

över medelvärdet, är det bland annat ett arbete med verksamhetsresultat och 

analys på verksamhetsnivå som påbörjats och som ger effekt. 

Det finns en viktig iakttagelse när gäller den politiska styrningen på fullmäktige 

och kommunstyrelsenivå. Intrycket är att uppföljningen av mål och resultat på 

denna nivå upplevs som otydlig medan rapportering av verksamhetsresultat på 

http://www.skr.se/kommunkompassen
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nämndnivå däremot uppfattas vara tydligare. Det finns behov att stärka 

uppföljningen av de kommunövergripande målen. 

Det finns många styrande dokument i Lysekil. Dessa är många gånger 

utformade så att de ska ge ett stöd till verksamheten när det gäller hur olika 

frågor ska hanteras. Hur det som anges i dokumenten slår igenom i praktiken 

och om verksamheterna följer vad som anges är många gånger svårt verifiera. 

Framförallt på övergripande nivå. Tanken är att mycket av vad som anges i 

styrdokumenten ska följas i den ordinarie uppföljningen i budgetcykeln, men så 

är inte alltid fallet.  

Kommunen bör arbeta med att balansera det som styr med det som följs upp. 

Skulle mer kraft läggas på uppföljning och analys utifrån ett helhetsperspektiv 

när det gäller flera av de områden som undersöks, så skulle kommunen snabbt 

höja sin totala poängsumma i en Kommunkompassutvärdering.  
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3. Detaljerad genomgång per 
område 

Område 1 Offentlighet och demokrati 
 

Rubriker Poäng 

 Strategi för demokratiutveckling och information  

 Information till medborgare 

 Dialog och medborgarmedverkan 

 Etik – motverkan av korruption 

49 

Allmänt 

En kommun är en politiskt styrd organisation och det är politikernas ansvar att 

ta till sig Lysekilsbornas åsikter kring vad kommunen skall göra under en 

mandatperiod. Det handlar då inte bara om att förvalta det valprogram som man 

har haft i anslutning till senaste kommunalval, utan det handlar i mångt och 

mycket om att göra medborgarna delaktiga i de beslutsprocesser som sker i 

kommunen. I detta sammanhang gäller då både att vara lyhörd och öppen för 

diskussion innan beslut skall tas och om att sprida information om beslut som 

fattats. Det handlar i grund och botten om det demokratiska perspektivet som är 

grundläggande för den offentliga sektorn. Det kan göras på olika sätt.  

Dels kan politiken arbeta aktivt genom sitt partiarbete, dels kan man via 

kommunorganisationen arbeta med information och öppna upp för möjligheten 

att påverka de processer som sker i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 

nämnder. Det är det senare perspektivet som utvärderas i detta område. 

Partiarbetet som av många politiker lyfter fram som det viktigaste demokratiska 

arbetet kan av förklarliga skäl inte utvärderas i Kommunkompassen, då detta 

ligger utanför kommunorganisationen. 

Strategi for demokratiutveckling och information 

I Lysekil finns idag ingen plan eller formulerad strategi kring kommunens 

arbete med demokratiutveckling. Kommunfullmäktige har lagt ett uppdrag till 

tjänsteorganisationen att ta fram en policy för medborgardialog. Arbetet med 

detta har startat. Utifrån Kommunkompassens bedömningskriterier är detta ett 

viktigt område att hantera mer strategiskt för Lysekil.  

Kommunen har en kommunikationsstrategi från 2010. Denna är inaktuell i sitt 

innehåll och håller på att revideras. Det finns även riktlinjer för ”Sociala medier 

i Lysekil” från 2014. Dessa riktlinjer är mycket allmänt formulerade och känns 
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delvis föråldrade. Båda dessa strategiska dokument behöver förnyas och sedan 

förankras i organisationen.  

Kommunen bedöms av medborgarna med låga resultat i SCB:s medborgarindex 

både när det gäller inflytande och information, vilket indikerar att både 

demokratifrågor och information är viktiga förbättringsområden.  

Information till medborgarna 

Kommunen är tydlig när det gäller att informera om dagordningar och protokoll 

för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder på kommunens 

hemsida. Även handlingar och beslutsunderlag finns att hämta. Det senare 

gäller inte på alla kommuners hemsidor.  

Tillgängliga protokoll och handlingar är kan vara svåra att läsa för 

medborgarna, då språket många gånger är tungt och dokumenten är omfattande. 

Kommunen skulle behöva arbeta mer för att skapa intresse bland Lysekilsborna 

kring det dom hanteras av politiken. Detta kan göras genom att ta fram 

lightversioner av viktiga strategier, planer och andra dokument som antas av 

politiken. Kommunen kan också mer aktivt gå ut via annonser dagstidningar 

eller i annonsblad till invånarna för att informera om viktiga frågor och beslut. 

Sociala medier som Facebook skulle kunna användas för att sprids information 

utifrån ett bredare medborgarperspektiv. Idag dominerar serviceperspektivet på 

kommunens Facebooksidor.  

Ett gott exempel när det gäller att sprida information om vad politiken arbetar 

med är den film som görs efter kommunstyrelsemöten där kommunstyrelsens 

ordförande kort berättar om vad som beslutats. 

Kommunfullmäktigesammanträden är nu tillgängliga via film på hemsidan 

vilket också är positivt.   

Information om resultat 

En viktig aspekt på information till medborgarna är att tydliggöra vilka 

verksamhetsresultat kommunen uppnår och hur skattemedel använd så effektivt 

om möjligt. Idag finns årsredovisningen på webben och det finns länkar till t.ex. 

databasen Kolada och SCB:s hemsida. Via dessa vägar är det inte så enkelt för 

en lekman att hitta relevant information. Kommunen publicerar själv få resultat, 

brukarundersökningar, jämförelser, m.m. Kommunen skulle behöva arbeta mer 

med att utifrån ett Lysekilsperspektiv informera kring vad som åstadkoms 

utifrån vad som intresserar invånarna.  

Positivt är att revisionens alla granskningar finns tillgängliga på kommunens 

webb.  

Medborgardialog och deltagande 

En grund i demokratiarbetet är att ha återkommande dialoger med medborgarna. 

Dessa dialoger måste politikerna äga. Ett gott exempel på medborgardialog i 

Lysekil var framtagandet av kommunens vision, där många olika dialoger 
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genomfördes i framtagningsprocessen som är första steget i framtagandet av en 

ny översiktsplan. Kommunen har även prövat medborgardialoger i andra 

sammanhang med mer eller mindre goda resultat. Intrycket är att dessa 

medborgardialoger har genomförts lite ad hoc, varför det är positivt att 

kommunen nu tar fram ett stödmaterial för hur medborgardialoger ska 

genomföras.  

Det finns möjlighet för medborgare att lägga medborgarförslag. Det är relativt 

få förslag som kommer in och ännu färre som bejakas. Vid intervjuerna 

nämndes att det finns ett uppdrag från politiken till tjänsteorganisationen att se 

över arbetet med medborgarförslag. Ett sätt att förnya arbetet skulle kunna vara 

att införa e-petitioner som är ett mer transparent sätt för att arbeta med att fånga 

upp medborgarnas idéer och förslag. Malmö och Haparanda är två kommuner 

som arbetar med e-petitioner. 

Kommunen genomför återkommande SCB:s medborgarundersökning. 

Resultatet analyseras och kommuniceras till politikerna. En del av indikatorerna 

används för uppföljning av de övergripande målen. Detta är ett bra sätt att 

lyssna av medborgarnas uppfattning om kommunen.  

Motverka korruption 

Lysekil antog i slutet av 2018 riktlinjer för att förebygga mutor och jäv. 

Riktlinjerna är omfattande men allmänt formulerade. De tar upp många olika 

aspekter av mutor och jäv. Respektive förvaltning måste informera om dessa 

och anpassa dem till sin verksamhet. Hur detta gjorts har utvärderarna inte 

kunnat undersöka. Kommunen ska själv följa upp efterlevnaden av riktlinjerna 

genom internkontrollen i år.  

En aspekter som inte fångats upp av riktlinjerna är den politiska dimensionen av 

jäv avseende alla medborgares rätt till inflytande och att ingen enskild eller 

grupp ska kunna särbehandlas. Inte heller finns tydligt angivet hur misstankar 

om mutor, jäv och korruption ska kunna anmälas så att anmälaren känner sig 

trygg och inte är rädd för att utsättas för repressalier. Detta kan vara 

förbättringsområden. Laholm är en kommun som tagit fram en 

visselblåsarfunktion kring dessa frågor.  
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Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 Dagordningar, protokoll och handlingar 

för KF, KS, nämnder 

 KSO på fil efter KS-sammanträde 

 KF-sammanträde sänds på webben 

 Revisionsrapporter på webben 

 Medborgardialog i samband med 

framtagandet av visionen 

 Arbete med SCB:s 

medborgarundersökning 

 Riktlinjer för att förebygga mutor och 

jäv 

 Strategi för demokratiutveckling 

 Revidering av 

kommunikationsstrategi 

 Bättre information om resultat 

 Strategi och stöd för hur 

medborgardialoger kan genomföras 

 Utveckla medborgarförslag 

 Förankra och följ upp riktlinjer för att 

förebygga mutor och jäv 

 Tydlig information om hur misstankar 

om korruption ska anmälas 

 

Område 2 Tillgänglighet och brukarorientering 

 

Rubriker Poäng 

 Strategi för brukarfokus 

 Tillgänglighet och bemötande 

 Information om service och tjänster 

 Brukarundersökningar 

 Deklarationer och synpunkts-/klagomålshantering 

64 

 

Allmänt 

Med ”brukarorientering” avses att kommunen ska ha ett gemensamt 

förhållningssätt till sina brukare. Hög tillgänglighet och ett gott bemötande är 

viktiga delar i ett sådant förhållningssätt. Att vara tydlig när det gäller 

information om vad brukarna kan förvänta sig avseende servicekvalitet är 

ytterligare en viktig aspekt. Många gånger beror missnöje hos brukare på att 

man från verksamheten inte klargjort för brukarna vad kommunens tjänster 

skall innehålla. Förväntad kvalitet motsvarar då ibland inte levererad kvalitet 

vilket skapar missnöjda föräldrar, vårdtagare, klienter, m.m. Tydlig information 

om tjänster och möjlighet för brukarna att tycka till om de tjänster som utförs 

brukar leda till en större andel nöjda brukare. 
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Strategi för brukarfokus 

Kommunens övergripande strategi kring brukarfokus belyses till viss del i 

kommunens styrmodell via ”Målgrupp” även om det är medborgarperspektivet 

som är det tydligaste där. Som del i den övergripande styrningen under rubriken 

” Kommunens övergripande kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer” finns tre 

kvalitetsindikatorer som mäter tillgänglighet- och bemötande vilket är positivt. 

I kommunens värdegrund, öppet, enkelt och värdigt, är brukarperspektivet 

tydligt. Värdegrunden upplevs av utvärderarna vara förankrad i organisationen. 

Även i medarbetarplattformen finns brukarperspektivet med genom att där 

pekas det på att de anställd i Lysekil ska ”utgå från kundens behov” och ” utöva 

ett gott värdskap och ett gott bemötande”. 

Tillgänglighet och bemötande 

Olika verksamheter utbildar sina anställda kring service och bemötande utifrån 

sitt verksamhetsperspektiv. Kommunen erbjuder även på övergripande nivå 

värdskaps- och bemötandeutbildningar. Tanken är att alla ska gå dessa på sikt, 

men prioriterat är för tillfället de som är berörs av besöksnäringen.  

Kommunen har ingen utbildning för alla nyanställda, endast för chefer. 

Tillgänglighet och bemötande lyfts genom att värdegrunden finns med i den 

checklista som ska gås igenom för den nyanställde. Kommunen har inte 

utvärderat om och hur denna värdegrund ta upp vid dessa genomgångar. En 

fundering är om en genomförd utbildning för alla nyanställda skulle kunna få ett 

bättre genomslag för betydelsen av kommunens värdegrund.  

Medarbetarplattformen ligger som grund för den individuella lönesättningen 

och här finns kundens behov, kvalitet, ett gott värdskap och ett gott bemötande 

med. Detta är ett bra sätt för att få genomslag för dessa olika brukarperspektiv.  

En god tillgänglighet och ett gott bemötande mäts i verksamheterna på olika sätt 

i brukarenkäter. Tillgänglighet och bemötande mäts också genom 

undersökningar kopplade till ”Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)”. Dessa 

mått finns med som kvalitetsindikatorer för området ”verksamhet” i budget och 

årsredovisning.  

Ett förbättringsförslag kan vara att mer tydligt uppmärksamma personer och 

arbetsgrupper som kännetecknas av ett gott brukarbemötande. Det kulle vara 

utmärkelser, nyhetsinslag, synliggörande på olika sätt, etc.  

Information om service och tjänster 

Kommunen har en webbsida som innehåller mycket information. Tidigare fanns 

ett informationsindex i projektet KKiK som värderade kommunala hemsidor. 

Denna undersökning görs inte längre och utvärderarna har inte kunnat se hur 

kommunen efter 2017 systematiskt följer upp informationen på sin hemsida 

samt analyserar och förbättrar densamma. Kommunens informationsindex låg 

2017 en bit under snittet för svenska kommuner.  
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Ett förbättringsområde för webben är att anpassa innehållet mer för olika 

målgrupper. Det kan handla om lättläst, redigerad text med olika språk, 

teckenspråk, etc. Idag finns stöd på webben för uppläsning och översättning.  

På webben presenteras olika förskolor och grundskolor mycket kort avseende 

elever och inriktning. Här finns oftast inga kontaktuppgifter. I inga fall 

presenteras jämförbara verksamhetsresultat. För olika äldreboenden eller 

hemtjänstgrupper finns inga presentationer. Presentation av olika enheter och 

möjlighet till att jämföra dessa med varandra skulle kunna förbättras.  

Kommunen har sedan halvårsskiftet 2019 startat ett kontaktcenter istället för 

den traditionella växelfunktionen. De som ringer eller skickar e-post till 

kommunen ska kunna få hjälp med svar på frågor direkt. Det är för utvärderarna 

lite oklart vilka frågor kontaktcentrat kan svara på och vilka som hänvisas 

vidare. Det finns fortfarande handläggare i verksamhet som på hemsidan anges 

med telefonnummer och entimmes telefontid per dag. Kontaktcentrat ska 

utvidgas med en besöksfunktion där det går att få personlig hjälp direkt. 

Kontaktcentret bör utvecklas vidare.  

Kommunen har ett stort antal pdf-blanketter på sin hemsida. Dessa kan fyllas i 

på nätet, men måste skrivas ut och skickas in. Kommunen arbetar med att 

utveckla sin e-service att bli mer interaktiv och hanterbar direkt på nätet. Här 

finns fortfarande en stor förbättringspotential för ökad digitalisering av service.  

Brukarundersökningar 

Alla verksamheter arbetar med brukarenkäter på olika sätt. Intrycket är att de 

flesta använder resultatet på dessa för jämförelser internt och externt samt för 

analys och förbättringsarbete.  

Ett förbättringsområde avseende brukarundersökningar är att arbeta mer med 

andra metoder än enkäter. Det kan handla om fokusgruppssamtal, 

snabbmätningar via elektronisk ”tyck till”, lärande observationer, dialogmöten, 

m.m. Detta görs på olika sätt i vissa verksamheter, men kan prövas av fler och 

göras mer systematiskt.  

System för service-/kvalitetsdeklarationer och synpunkts- 
/klagomålshantering 

Kommunen arbetar inte med någon form av service- eller kvalitetsdeklarationer. 

Det finns ett undantag genom det medborgarlöfte som har tagits fram i 

samverkan med polisen. Denna typ av deklarationer har till syfte att belysa 

vilken tjänst eller service en brukare kan förvänta sig. En sådan information kan 

ske på olika sätt och måste inte ha formen av just en service- eller 

kvalitetsdeklarationer. Utvärderarna hittar inte någon motsvarande information i 

Lysekil. Laholm är en kommun  som arbetar med kvalitetsdeklarationer för att 

utveckla verksamheten.  

Kommunen har ett gemensamt synpunkts- och klagomålshanteringssystem. Det 

finns webbingångar på förstasidan för utbildning och barnomsorg samt omsorg 



 

[Titel] 14 

och stöd. Det finns även en ingång ett antal ”klick” ned på ”kommun och 

politik”. De stora verksamheterna skola och omsorg anger att de arbetar 

systematiskt med att lära från inkommande synpunkter och klagomål.  

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 Kommunens värdegrund och 

medarbetarplattformen lyfter 

brukarperspektivet 

 Kvalitetsindikatorer för tillgänglighet 

och bemötande 

 Utbildning i värdskap 

 Medarbetarplattform som grund för 

lönekriterier 

 Alla arbetar systematiskt med 

brukarenkäter 

 Systematiskt arbete med synpunkter 

och klagomål  

 Utbildning för nyanställda kring 

värdegrund, m.m. 

 Uppmärksamma 

personer/arbetsgrupper som är duktig 

på bemötande 

 Förbättra informationen på webben 

ytterligare 

 Möjliggör jämförelser mellan enheter 

 Stärk och utveckla kontaktcentret 

 Arbeta med flera olika verktyg för 

brukarundersökningar 

 Kvalitetsdeklarationer eller liknande 

 

Område 3 Politisk styrning och kontroll 

 

Rubriker Poäng 

 System för styrning och uppföljning 

 Politiska mål 

 Uppföljning och rapportering 

 Ansvarsfördelning politiker/tjänstemän 

 Samspel politiker/tjänstemän 

71 

Allmänt 

I en kommun beställer politiken genomförandet av ett uppdrag av en 

utförarorganisation. Det kan vara de egna förvaltningarna eller en/flera externa 

utförare. Detta uppdrag ska spegla den politiska majoritetens vilja när det gäller 

att utveckla och fördela service till kommuninvånarna. Den modell som de 

flesta använder för att förtydliga detta uppdrag är någon form av målstyrning. 

Hur denna modell är utformad i svenska kommuner varierar däremot i stor 

omfattning. För att samspelet mellan den politiska ledningen och 

tjänstemannaorganisationen i kommunen skall fungera, krävs att roller och 
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ansvar för de olika funktionerna har klargjorts. Uppföljningen av målen måste 

vara tydlig. Vid upphandling av tjänster från externa utförare bör denna spegla 

kommunens övergripande mål. 

System för styrning/uppföljning 

Lysekil har i en bred process tagit fram en vision, Lysekil 2030, som beslutades 

2017 av fullmäktige. Den sammanfattas i följande meningar: ”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”, Denna vision är riktpunkten för kommunens styrning. Intrycket är att 

visionen är känd i organisationen.  

Kommunen har sedan 2016 arbetat med den styrmodell som gäller idag. 

Styrmodell är väl beskriven och genomtänkt. Ett signum för modellen är att 

minska antalet politiska mål och göra dessa mer strategiska för hela 

organisationen. Verksamheterna har fått ett större mandat att själva utveckla och 

förbättra utifrån sitt grunduppdrag.  

Ett viktigt fundament för att kommunen styrning ska fungera är kommunens 

värdegrund som sammanfattas i orden ”öppet, enkelt och värdigt”. Denna 

värdegrund finns med i chefs- och medarbetarplattform och används för 

medarbetarsamtal och individuell lönesättning.  

Vision, styrmodell och värdegrund samspelar och på ett övergripande plan är 

dessa tre delar väl genomtänkta och beskrivna. Dock finns fortfarande 

förbättringssteg att ta för att styrningen ska få full genomslag i hela 

organisationen. Vad detta är framgår i nedanstående avsnitt.  

Tydliga politiska mål 

Kommunfullmäktige har beslutat om fem övergripande utvecklingsområden. 

Till vart och ett av dessa utvecklingsområden finns ett utvecklingsmål. Dessa 

mål följs upp genom totalt 20 mätbara indikatorer som anges i 

budgethandlingarna. Utöver dessa mål finns de övergripande kvalitetskriterierna 

målgrupp, medarbetare, verksamhet och ekonomi som också följs med 26 olika 

indikatorer. Indikatorerna är inte målsatta.  

På nämndnivå finns också utvecklingsmål som riktar sig mer specifikt till varje 

verksamhet. Dessutom finns även så kallade kritiska kvalitetsfaktorer i 

nämndbudgeten. 

Alla de som intervjuats, både politiker och tjänstepersoner, är positiva till den 

begränsning av mål som gjorts. På nämnds- och förvaltningsnivå utrycker de 

intervjuade att styrningen fungerar bättre genom återkommande dialoger mellan 

nämndpolitiker och förvaltningsledning. 

Ett förbättringsområde som kvarstår är att få ut styrningen på enhetsnivå med 

bland annat dialoger som engagerar bland både chefer och medarbetare. 
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Ett annat förbättringsområde är att försöka sammanlänka den ekonomiska 

planeringen och uppföljningen med den som rör verksamhetsresultat. Även om 

många vittnar om att styrning och uppföljning av verksamhet har utvecklats 

under åren, så sägs också att styrning av ekonomi och av verksamhetsresultat 

många gånger är två separerade processer. För att möte framtida utmaningar 

kring ökade krav på effektivitet och prioriteringar bör kommunen arbeta för att 

bättre koppla ekonomi med verksamhetsresultat både i planerings- och 

uppföljningsprocessen.   

Ett tredje förbättringsområde när det gäller styrning, är att de övergripande 

målen som fullmäktige antagit får genomslag även i de kommunala bolagen. 

Idag är det svårt att via ägardirektiv och årsberättelser se hur dessa fångar upp 

och bidrar till de övergripande utvecklingsmålen. Den övergripande styrningen 

bör gälla hela kommunkoncernen. 

Uppföljning och rapportering 

Vid intervjuerna fångade utvärderarna upp att det fanns ett visst missnöje kring 

uppföljning av de övergripande målen bland politikerna i kommunstyrelsen. 

Målen upplevdes i vissa fall otydliga och uppföljningen av hur kommunen 

uppfyller målen upplevdes ibland oklar. Det är viktigt att de som arbetar med att 

utveckla styrningen fångar upp dessa invändningar och försöker stärka 

uppföljningen för kommunstyrelsen så att de kan fullfölja sin uppsiktsplikt av 

kommunkoncernens verksamheter. Det har bildats en analysgrupp på 

kommunövergripande nivå. Denna grupp bör kunna ha en viktig roll i att 

tydliggöra den koncernövergripande uppföljningen.  

På nämndnivå verkar uppföljningen av mål och kritiska kvalitetsfaktorer 

fungera relativt väl. Nyckelord för att uppföljningen upplevs fungera bättre än 

tidigare är dialog och analys. Verksamheterna har blivit bättre på att analysera 

orsakssamband och förstå vad som behöver åtgärdas. Dialogen har blivit ett 

stöd till att förstå vad olika mått och indikatorer betyder i praktiken. 

Ett förbättringsområde när det gäller uppföljning är att tydliggöra de 

kommunala bolagens bidrag till de kommunövergripande utvecklingsmålen. 

Ansvarsfördelning och roller mellan politiker/tjänstemän 

Intrycket är att det nya sättet att styra i kommunen har tydliggjort rollerna 

mellan politiker och tjänstepersoner. Ansvarsfördelningen mellan vad- och hur-

frågor har blivit bättre. Det finns dock en utmaning som måste hanteras. Det är 

som tidigare nämnts kommunstyrelsens upplevelse av att i vissa fall i liten 

möjlighet att följa upp och agera på de kommunövergripande målen. Det 

handlar här om att stärka och stödja kommunstyrelsen i dess uppsiktsplikt av 

kommunkoncernens verksamhet.  

Samspel mellan politiker och tjänstemän 

Dialogen mellan politiker och tjänstemän blivit bättre på nämndnivå. Den sker 

oftast mellan presidier och förvaltningsledning. Även på övergripande nivå 
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finns i budgetprocessen återkommande tillfällen då tjänstepersoner och politiker 

har dialoger kring mål och uppföljning av dessa. Detta är ett positivt sätt att 

arbeta.  

Att vara politiker idag är ett krävande arbete och det är många gånger svårt för 

fritidspolitiker att kunna leva upp till de krav som ställs. För att förbättra och 

stärka politikernas arbetssituation i kommunen skulle ett sätt kunna vara att 

genomföra återkommande politikerenkäter för att hitta förbättringsområden. 

Ett annat sätt är att återkommande utbilda politikerna kring frågor som är 

kopplade till styrning, uppföljning och till aktuella frågor som rör kommunens 

prioriterade utvecklingsområden. Politikerna skulle kunna utbildas på ett 

likande sätt som kommunens chefer idag görs när det gäller styra/leda/coacha.  

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 Tydlig vision i Lysekil 2030 

 Väl beskriven och genomtänkt 

styrmodell 

 Tydlig värdegrund 

 Kommunövergripande utvecklingsmål 

uppföljningsbara genom mätbara 

indikatorer 

 Dialogbaserad styrning och uppföljning 

 Kommunövergripande analysgrupp 

 Tydliggör uppföljningen och analysen 

av de kommunövergripande målen  

 Stärk kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

 Sammanlänka planerings- och 

uppföljningsprocesser avseende 

ekonomi och verksamhetsresultat  

 Skapa koncernstyrning som 

inbegriper de kommunal bolagen 

 Återkommande politikerenkäter och 

stödjande utbildningar 
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Område 4 Ledarskap, ansvar och delegation 

 

Rubriker Poäng 

 Strategi för ledarskap, ansvar och delegation 

 Enheternas ansvar 

 Tvärsektoriellt samarbete 

 Personligt ansvar och uppdrag för chefer 

 Kommunledningens kommunikation 

 Ledarutveckling 

63 

Allmänt 

I svenska kommuner uppstår ibland en kraftmätning mellan på ena sidan de 

centrala funktionerna med kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och på 

andra sidan facknämnderna.  

Detta återspeglas ofta även inom förvaltningsorganisationen där 

förvaltningsövergripande anslag kring ekonomi-, personal- och 

utvecklingssystem ställs mot förvaltningsspecifika system. Samma mönster 

återfinns inom respektive förvaltning när det gäller fördelning av frihet och 

ansvar mellan förvaltningsledning och de olika resultatenheterna. Det optimala 

är att hitta en fruktbar balans mellan central ledning och lokal frihet under 

ansvar. 

Strategi för ledarskap, ansvar och delegation 

Cheferna i organisationen är en av de viktigaste nycklarna till att få genomslag 

av mål och nå goda resultat. Därför är chefs- och ledarutveckling samt stöd till 

chefer bland det viktigaste en kommun kan lägg resurser på.  

Strategi kring ledarskapet är i Lysekil kopplat till chefernas kunskaper och 

engagemang i kommunens styrning. Kraft läggs under 2019 0ch 2020 på den 

ledarskapsutbildning, Styra, Leda Coacha,  som alla chefer ska gå. Effekterna 

av utbildningen kan först ses under 2020, varför det är svårt att kommentera vad 

utbildningen kommer att förändra. 

Kommunens bild av ledarskapet är även formulerat i chefsplattformen och till 

viss del i medarbetarplattformen. Dessa två ”riktlinjer” är mycket allmänt 

formulerade och behöver konkretiseras i handling. Kommunen har inte följt upp 

dessa två plattformar vilket gör det svårt för utvärderarna att avgöra 

genomslaget.  

Resultatenheternas ansvar 

Chefer på enhetsnivå i kommunen har ett stort delegerat ansvar kring budget, 

personal och organisation. Det fulla ansvaret finns inte när en enhets budget går 
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med över- eller underskott. Enhetschefens budget nollställs vid årsbokslutet och 

eventuellt över och underskott skjuts upp på nämndnivå för att regleras. Ett 

system där budgeten alltid nollställs kan ha en kostnadsdrivande effekt. Dock är 

systemet med att nollställa budgeten den vanligaste modellen i svenska 

kommuner.  

Tvärsektoriellt samarbete 

Lysekil har valt att i sin övergripande budget och verksamhetsplan fokusera på 

ett antal övergripande utvecklingsområden. Dessa är i sin beskrivning 

tvärsektoriella och det finns en ansvarig person för varje område. När det gäller 

ett tvärsektoriellt arbetssätt bör det finnas behov av att tydliggöra tvärsektoriella 

processer som har bäring på området och dess mål. Att beskriva och tydliggör 

sådana processer kan vara ett förbättringsområde för kommunen. Eskilstuna och 

Botkyrka är två kommuner som har arbetat med att beskriva tvärsektoriella 

processer på övergripande nivå.  

Personligt ansvar och uppdrag för chefer 

Det generella uppdraget för chefer i Lysekil beskrivs i den chefsplattform som 

tagits fram. Kommunen arbetar inte på något enhetligt sätt utöver 

medarbetarsamtalet för att dokumentera och befästa det personliga uppdraget 

för olika chefer. Ett förbättringsområde skulle kunna vara att formalisera det 

personliga uppdraget anpassat till tid och aktuell verksamhet utifrån punkterna i 

chefsplattformen. Det finns kommuner som arbetar med signerade chefkontrakt 

med tydliga resultatförväntningar. Nacka och Vänersborg är exempel på sådana 

kommun. 

Utvärdering av kommunens chefer fångas upp dels i den återkommande 

medarbetarenkäten, dels i samband med medarbetarsamtalet med överordnad 

chef. Kommunen skulle kunna införa fler utvärderingar av cheferna för att ge ett 

tydligare stöd för att utveckla ledarskapet i denna grupp. Helsingborg är en 

kommun som arbetar brett med både utvärdering och utbildning av chefer i 

organisationen.  

Kommunledningens kommunikation 

På övergripande nivå genomförs Chefsdagar fyra gånger per år. Detta är ett 

utmärkt tillfälle för att arbeta på tvären och lyfta frågor som berör alla chefer.  

I Lysekils styrmodell finns ett ökat fokus på verksamheternas eget ansvar för att 

analysera och utveckla sitt arbete. Vid intervjuerna berättas att mer tid än 

tidigare läggs idag för att på enhetsnivå arbeta med mål, analys och 

förbättringar. Samtidigt sägs att mycket mer tid skulle behöva läggas på detta 

för att styrningen och verksamhetsutveckling på denna nivå ska fungera väl. 

Stöd till enhetschefer kring de svåra uppgifterna med analys och möjlighet för 

chefen att samla alla sina medarbetare vid fler tillfällen än idag för att arbeta 

med verksamhetsutveckling är önskemål.  
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För att hitta en gemensam riktning i kommunen och samlas kring de 

gemensamma utvecklingsmålen, så är det viktigt att kommunens 

tjänstepersonsledning agerar som en samlad grupp som företräder hela 

kommunens inriktning och inte endast agerar som företrädare för en specifik 

verksamhet. Det finns en osäkerhet i ledningsgruppen hur de själva uppfattas av 

chefer och medarbetare i organisationen utifrån sin kommungemensamma roll. 

Ledningsgruppen och deras gemensamma roll uppfattas otydlig även i andra 

intervjugrupper. Här finns ett förbättringsområde. Det gemensamma ansvaret 

för helheten är viktigt när förvaltningscheferna ska leda kommunens olika 

övergripande utvecklingsområden.  

Ledarutveckling 

Kommunen genomför idag en ledarutbildning för alla chefer med temat ”Styra, 

Leda, Coacha”. Fokus på denna utbildning är att utveckla och stärka cheferna 

för att de ska kunna arbeta enligt kommunen styrmodell. Utbildningen startade 

2019 och ska vara genomförd för alla chefer under 2020. Denna utbildning är 

ett gott exempel på hur ledarskapet kan kopplas till kommunens styrsystem och 

till att skapa resultat för Lysekilsborna. En invändning kan nämnas. 

Bolagscheferna kommer inte att gå i det nya ledarskapsprogrammet. Det är ett 

tecken på att kommunen inte tänker koncernövergripande när det gäller sin 

styrning och sin utveckling av chefer.  

Kommunen har även utbildning för potentiella chefer. Dels sker detta i 

samarbete med andra kommuner i Bohuslän, dels genomförs en egen 

seminarieserie för medarbetare som kan tänka sig att kliva upp som chef. Det är 

ett gott exempel. 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 Chefsplattform 

 Hög grad av delegering till enhetschefer 

 Chefsdagar 4 ggr/år 

 Mer arbete idag kring analys och 

utveckling på enhetsnivå 

 Ledarutbildning ”Styra, Leda, Coacha” 

 Utbildning för potentiella chefer 

 Konkretisering och uppföljning av 

innehållet i chefsplattformen 

 Att arbeta mer med tvärsektoriella 

processer 

 Beskrivning, kontrakt, etc. på det 

personliga uppdraget som chef 

 Ytterligare verktyg för utvärdering av 

chefer och stöd till chefsutveckling 

 Mer tid och stöd till enheternas analys 

och utvecklingsarbete 

 Bolagschefer i kommunens 

ledarskapsprogram 

 Tydliggör och lyft fram kommunens 

ledningsgrupp som stöd till 

helhetsperspektivet i kommunen 
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Område 5 Resultat och effektivitet 

 

Rubriker Poäng 

 Strategi för resultatstyrning och effektivitetsutveckling 

 Kostnader och resultat i budgetprocessen 

 Projekt, uppföljning och kontroll  

 Kommunikation kring resurser och resultat 

 Jämförelser 

 Extern samverkan 

69 

Allmänt 

Området resultat och effektivitet avser framförallt det arbete som sker inom 

förvaltningsorganisationen avseende uppföljning av verksamhet. Det gäller då 

inte bara den ekonomiska uppföljningen, utan även verksamhetsuppföljning 

kring volym, kvalitet, m.m. Man kan våga sig på att säga att just uppgiften att 

koppla ihop ekonomistyrning med resultatstyrning och därmed också 

uppföljning av ekonomi och resultat, är den stora utmaning som svenska 

kommuner står inför. Det handlar i grunden om att kunna mäta effektivitet. Vad 

levererar vi för service och vilken kvalitet innehåller denna service i relation till 

vad den kostar?  

Strategi för resultatstyrning och effektivitetsutveckling 

Strategin i Lysekil kring resultatstyrning framgår av kommunens styrmodell. 

Där har ett fokus lagts på verksamhetsnivån och på kvalitetsutveckling i 

produktionen av tjänster. Det stärker inriktningen på resultatförbättringar. 

När det gäller strategin för att arbeta med effektivitet, så är denna otydligare. 

Det finns mål och riktlinjer för att arbeta med god ekonomisk hushållning. I 

riktlinjerna talas även om ekonomisk hållbarhet parallellt med både social och 

ekologisk hållbarhet. Dock hittas lite om vad detta innebär och hur kommunen 

förhåller sig till effektivitet som begrepp. Det som behöver tydliggöras är hur 

kommunen utifrån en långsiktigt hållbar ekonomi kan leverera tjänster och 

service som tillgodoser förväntan hos brukarna och täcker upp för de 

demografiska förändringar som kan förväntas. Detta är en utmaning som alla 

kommuner måste hantera framgent. 

Kostnader och resultat i budgetprocessen 

Det finns verksamheter som försöker kostnadsberäkna delar av sina tjänster. 

Kostnad per brukare, nettokostnadsavvikelser och lokalkostnader är några mått 

som används. Intrycket vid intervjuerna var att det finns en hel del kvar för att 
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kunna säga att kommunen arbetar systematiskt för att hitta olika sätt att arbeta 

med ökad effektivitet i organisationen. För detta behövs mer 

kommunövergripande kunskapsstöd till förvaltningar och enheter.  

Det pågår för närvarande ett projekt i samarbete mellan SKR och RKA där ett 

antal nyckeltal för effektivitet i kommuner ska tas fram. Detta ska vara klart 

hösten 2020 och här kan finnas inspiration för det fortsatta arbetet. 

Effektivisering av projektarbeten 

Det är viktigt att driva projekt effektivt. Ett sätt är att tydligt beskriva vad som 

ska göras, vem som har ansvar, hur effekter ska verifieras, m.m. Lysekil har en 

mall med en omfattande beskrivning av hur projekt ska beskrivas. Utvärderarna 

har inte kunnat se i vilken omfattning dessa mallar används. Mallen bör kunna 

vara vara ett stöd till större projekt som ska genomföras. För mindre projekt 

verkar beskrivningen lite överarbetad.  

Kommunikation kring resurser och resultat 

Som tidigare beskrivits arbetar verksamheterna mer med uppföljning och analys 

av än tidigare vilket är mycket positivt. Dialog har blivit ett nyckelord i 

kommunen styrning. Det finns en handbok som beskriver olika metoder för hur 

denna dialog ska kunna föras. Dialogen sker på olika nivåer i organisationen. 

Det är på enhetsnivå som kommunen behöver lägga mer resurser och 

kompetensstöd för att stärka dialog för uppföljning och analys.  

Som stöd för styrning, uppföljning och analys och för att dialog ska kunna 

genomföras, finns verksamhetsledningssystemet Stratsys. De flesta anger vid 

intervjuerna att systemet är ett bra stöd även på enhetsnivå. Det är ett tecken på 

att systemet används på ett riktigt sätt. 

Jämförelser 

Alla verksamheter arbetar med jämförelser utifrån ekonomi och kvalitet på sin 

service. Jämförelser görs dels med andra kommuner, dels mellan egna enheter 

på de stora verksamheterna. Det är svårt för utvärderarna att verifiera, men 

intrycket är att jämförelserna används för att analysera och förbättra resultatet i 

verksamheten.  

Det är svårare att hitta jämförelser på övergripande nivå. Lysekil deltar i 

projektet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), men det är oklart hur dessa 

mått används utifrån jämförelser på övergripande nivå. Vissa av måtten finns 

med som indikatorer i budget och årsbokslut.  

I kommunövergripande budget och årsberättelse publiceras inte några 

jämförelser med andra kommuner. Det finns förbättringsmöjligheter när det 

gäller att synliggöra strategiska jämförelser med andra kommuner utifrån olika 

aspekter. Detta kan göras genom att faktiskt jämföra de indikatorer som 

kommunen använder för måluppfyllelse, men även utifrån andra perspektiv som 
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påverkar utvecklingen för Lysekil. Jämförelser ger kunskap kring värdet av 

olika resultat.  

Extern samverkan 

Det finns många exempel på att Lysekil samverkar med grannkommuner, med 

kommuner inom kommunalförbundet Fyrbodal och även i andra konstellationer. 

Samverkan sker i formaliserad form genom avtal men också i projektform och i 

form av erfarenhetsutbyte i nätverk. Det finns även flera exempel på att 

kommunen samverkar med aktörer inom frivilligsektorn. Lysekil är ett gott 

exempel på en kommun som genom samverkan breddar kommunens service 

utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv.  

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 Styrmodellen sammanfattar strategin för 

resultatstyrning 

 Projektstyrningsmodell 

 Dialog kring styrning, uppföljning och 

analys på verksamhetsnivå 

 Stratsys för verksamhetsstöd 

 Arbete med jämförelser av kostnader och 

resultat på verksamhetsnivå 

 Många exempel på extern samverkan 

 Ta fram strategi för arbete med 

effektivitetsutveckling 

 Arbete med att mäta, analysera och 

förbättra effektivitet  

 Utveckla dialogen mer (stöd, tid, 

möjligheter) i verksamheten 

 Synliggöra jämförelser på övergripande 

nivå 

 Förbättra koncernperspektivet genom 

att samverkan med de kommunala 

bolagen 

 

Område 6 Kommunen som arbetsgivare personalpolitik 

 

Rubriker Poäng 

 Personalstrategi 

 Rekrytering – attraktiv arbetsgivare 

 Kompetens- och medarbetarutveckling 

 Individuell lönesättning 

 Arbetsmiljöarbete 

 Mångfald 

63 
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Allmänt 

I ett framtidsperspektiv är en stark och tydlig personalpolitik som lyfter fram 

och stärker de olika personalgrupperna i kommunen av största vikt. Svenska 

kommuner står inför stora nyrekryteringsbehov på grund av bl.a. omfattande 

pensionsavgångar. Eftersom den offentliga sektorn har problem med att 

konkurrera om attraktiva yrkesgrupper med löner, måste man skapa 

arbetsplatser som dels attraherar ny personal, dels stimulerar befintlig personal 

att stanna och utvecklas. 

Personalstrategi 

Den övergripande personalstrategin i Lysekil beskrivs i dels chefsplattformen, 

dels medarbetarplattformen. Innehållet i dessa dokument har bland annat fått 

genomslag i styrmodellen, i medarbetarundersökningen, i lönekriterier, etc. 

Plattformarna har tagits fram 2017 respektive 2018 och har ännu inte följts upp 

och utvärderats, varför det är lite svårt att följa upp effekten av dessa dokument. 

Rekrytering och attraktiv arbetsgivare 

Det finns en centralt framtagen handbok för rekrytering. Den är endast 

stödjande och det är oklart i vilken omfattning de rutiner som finns beskrivna 

där används. Att samordna rekrytering i kommunen bör vara ett sätt att få 

genomslag för det som uttrycks i chefs- och medarbetarplattform. Kommunen 

har själv identifierat detta som ett förbättringsområde. 

Det finns flera olika aktiviteter där kommunen marknadsför sig som en attraktiv 

arbetsgivare och försöker locka till sig viktig kompetens. Några exempel är 

deltagande på mässor, att erbjuda medflyttarrekrytering, marknadsföring av 

platsen Lysekil, deltagande i Kommunakademin Väst och samarbetsavtal med 

Högskolan Väst kring studentpraktikplatser. Detta är ett gott exempel på 

satsningar för att locka ny arbetskraft. 

Kommunen har även ett antal olika förmåner utöver lön som kan skapa 

attraktivitet. Dessa motsvarar i mångt och mycket vad många andra kommuner 

erbjuder.  

Kompetens- och medarbetarutveckling 

Kommunen erbjuder ibland annat centrala utbildningsinsatser kring ledarskap 

och arbetsmiljö. Mycket av kompetensutvecklingsbehovet kartläggs annars på 

verksamhetsnivå och hur satsningar genomförs där varierar. En utmaning 

framgent för Sveriges kommuner kommer att vara att kunna behålla och 

rekryter kompetent personal. Konkurrensen om attraktiv arbetskraft kommer att 

öka. Det är viktigt att Lysekil gör en övergripande strategisk analys för 

kommande behov och agerar utifrån denna analys för att framgent kunna 

bemanna verksamheterna med kompetenta medarbetare.  

Kommunen har tagit fram en tydlig mall för hur medarbetarsamtalen ska gå till. 

Mallen följer inte helt tydligt strukturen i chefs- och medarbetarplattform vilket 
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borde vara en del i att implementera innehållet i dessa plattformar. Kommunen 

följer inte upp i vilken omfattning denna mall följs. För att nå fullt genomslag 

enligt den önskade systematiken behöver uppföljning och utvärdering av hur 

samtalen genomförs göras. Detta är ett förbättringsområde. 

I Lysekil bedrivs som tidigare nämnts ett ledarskapsprogram med tydlig 

koppling till kommunens styrsystem. Ett förbättringsområde är att även 

genomföra en utbildning i medarbetarskap som når alla anställda med ett 

liknande innehåll, även för dem som inte är chefer.  

Individuell lönesättning 

Det finns en ny mall för lönesamtal som är mycket tydlig och som innehåller 

gemensamma lönekriterier. Denna mall följer strukturen och innehåll i chefs- 

och medarbetarplattform, vilket bör kunna ge en drivkraft för genomslag av 

dessa plattformar.  Det är viktigt att kommunen framgent följer upp hur denna 

slår igenom och vilka effekterna blir.  

Kommunen genomför årliga lönekartläggningar vars resultat ligger till grund 

för justeringar och prioriteringar av vissa grupper vilket är viktigt och positivt.  

Arbetsmiljöarbete 

En större medarbetarenkät genomförs vartannat år i kommunen. En del i denna 

enkät utgörs av SKL:s Hållbart medarbetarengagemang (HME). Dessa HME-

frågor ställs i en mindre omfattande medarbetarenkät de år som den stora 

enkäten inte görs. Meningen är att förvaltningar och arbetsplatser ska analysera 

resultatet och arbeta med förbättringsåtgärder. Vid intervjuerna framkom att det 

i många fall saknades tid för att genomföra nödvändiga analyser och för att 

kunna genomföra reella förbättringsåtgärder. Flera efterlyste förutom mer tid 

även ett bättre stöd för att kunna arbeta med enkätens resultat.  

Mångfald 

Lysekil har ett antal styrdokument som anger hur kommunen ska stärka 

mångfald och minska diskriminering i organisationen. Det finns riktlinjer för 

integrationsarbete och riktlinjer för likabehandling. Det finns även en plan för 

jämställdhet. Utvärderarna har inte kunnat se hur dessa faktiskt får genomslag i 

organisationen och hur mångfaldsarbete ger effekter. En uppföljning av 

förväntade resultat utifrån både riktlinjer och plan bör göras.  

  



 

[Titel] 26 

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 Chefs- och medarbetarplattform 

 Kommunen marknadsför sig som 

attraktiv arbetsgivare 

 Mall för medarbetarsamtal 

 Tydliga övergripande lönekriterier och 

mall för bedömning 

 Återkommande medarbetarenkäter 

 Flera styrande dokument för stöd till 

arbete med mångfald 

 Uppföljning av chefs och 

medarbetarplattform 

 Mer samordnad rekrytering 

 Övergripande strategisk analys för 

framtida kompetensbehov 

 Uppföljning av hur medarbetarsamtal 

genomförs 

 Uppföljning av lönekriteriernas 

genomslag 

 Genomförande av en utbildning i 

medarbetarskap 

 Mer stöd kring analys och förbättringar 

av resultatet utifrån medarbetarenkät 

 Uppföljning av effekter utifrån 

mångfaldsarbetet 

 

Område 7 Ständiga förbättringar 

 

Rubriker Poäng 

 Strategi för ständiga förbättringar 

 Analys av avvikelser, brister och problem 

 Verktyg för kvalitets-/verksamhetsutveckling 

 Lärande genom omvärldsspaning och samverkan 

 Metoder för att förbättra kvaliteten på tjänsterna 

 Kreativitet och förbättringar 

55 

Allmänt 

Inom näringslivet har det sedan mitten av 1900-talet funnits ett otal olika 

system för att bedriva kvalitetsarbete. Kvalitetsarbete är i de flesta fall 

synonymt med att på ett strukturerat sätt arbeta för att skapa kontinuerliga 

förbättringar i en verksamhet. TQM, EFQM, ISO, SIQ, BS, LEAN är alla 

standards eller system för detta kontinuerliga förbättringsarbete. I den 

kommunala världen har oftast kvalitetsarbete förekommit som enskilda öar 

knutna till vissa verksamheter. Ett identifierbart mönster under senare år är att 

flera kommuner börjar ta fram övergripande system för att effektivisera och 
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förbättra sin verksamhet. Dessa system är då oftast egenutvecklade modeller för 

förbättringsarbete som ibland innehåller delar av de system som nämns ovan. 

En framgångsfaktor för ett fungerande kvalitetsarbete är att det system som 

används, tydligt länkar till kommunens styr- och uppföljningssystem. 

Strategi för ständiga förbättringar 

Att arbeta med ständiga förbättringar är en tydlig del i kommunens styrmodell. 

Detta arbete faller in under ”Kvalitetssäkring av grunduppdraget” och klargörs 

av ”Riktlinjer för ständiga förbättringar”. Strukturen för detta arbete är tydligt 

beskrivet i teorin. Vid intervjuerna ges intrycket av att det skett ett ökat fokus på 

av det lokala förbättringsarbetet genom en tydligare delegering av detta till 

verksamheten.  

Samordningen av förbättringsarbetet på övergripande nivå sker till viss del 

genom organiseringen av de olika utvecklingsområden som är kopplade till 

fullmäktiges budget- och plandokument. En nystartad analysgrupp med 

representanter från olika verksamheter är en del i denna samordning. Denna 

analysgrupp bör förutom att arbeta med analys av måluppfyllelse på 

övergripande utvecklingsområden, även vara ett stöd för analysarbetet på 

verksamhetsnivå.  

Karlskrona är en kommun som har en kommunövergripande kvalitetsgrupp 

direkt knuten till kommundirektören. Ulricehamn är en kommun som arbetar 

med analysverkstäder och de har tagit fram en egen analyshandbok. Här kan 

finnas inspiration för det fortsatta arbetet.  

Analys av avvikelser, brister och problem 

I den nya styrmodellens finns ett ökat fokus på att arbeta med ständiga 

förbättringar i verksamheten. Analys är en viktig komponent i detta arbete. Vid 

intervjuerna fick utvärderarna bilden av att analysarbetet av avvikelser är en del 

i förbättringsarbetet som pågår på verksamhetsnivå. Detta arbete kan stärkas 

och utvecklas ytterligare genom att mer stöd ges till enheter från övergripande 

och från förvaltningsnivå.  

Lärande och utveckling genom omvärldsspaning och samverkan 

Det finns i Lysekil ett stort antal olika nätverk och samarbetsforum med andra 

kommuner för omvärldsspaning, lärande och gemensam utveckling. Detta är en 

styrka och ger extra kraft till förbättringsarbetet för service och tjänster.  

Ska något förbättringsområde nämnas här, så är det att kommunen borde kunna 

samarbeta mer med universitet och högskolor för att tillföra 

forskningsperspektivet till utvecklingsarbetet inom de egna 

kärnverksamheterna. En stor samverkan sker idag mellan olika aktörer när det 

gäller maritim forskning, vilket är ett gott exempel.  
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Metoder för att förbättra kvaliteten på tjänsterna 

Det finns en stor mängd olika metoder och verktyg för att bedriva 

förbättringsarbete. Många av dessa verktyg är generella och kan användas av 

olika verksamheter. Kommunen ger idag visst stöd kring att använda vissa 

gemensamma verktyg t.ex. inom HR-arbetet kopplat till medarbetarenkäten, 

APT, arbetsmiljö m.m. Ett förbättringsområde är att ge samordnat stöd till 

verksamheterna när det gäller olika verktyg som kan användas i 

förbättringsarbetet. 

Kreativitet och innovation 

Innovation, kreativitet och nytänkande är förmågor som måste stärkas i Lysekil. 

Det går att systematiskt arbeta med att stimulera enskilda och arbetsplatser med 

att hitta och pröva nya arbetssätt. Detta görs förenklat att dels uppmuntra de 

anställda att hitta förbättringsförslag, dels att avsätta tid och resurser för att 

pröva och genomföra förbättringar i hela organisationen. Helsingborg och 

Västerås är två kommuner som arbetar på olika sätt med att stödja innovationer 

och kreativitet.  

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 Tydlig koppling av förbättringsarbete 

till styrmodellen 

 Nystartad analysgrupp 

 Många exempel på lärande nätverk och 

samarbetsprojekt med andra kommuner 

 Samverkan mellan kommun, näringar 

och forskning avseende Maritima 

Lysekil 

 Mer stöd till analys på 

verksamhetsnivå 

 Stöd till verksamheter avseende olika 

verktyg för kvalitetsutveckling 

 Mer samverkan med universitet och 

högskolor inom kärnverksamheterna 

 Systematiskt arbete med innovation 

och kreativitet 
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Område 8 Kommunen som samhällsbyggare 

 

Rubriker  Poäng 

 Planer/strategier för samhällsbyggande 

 Samarbete med civilsamhället 

 Samarbete med kulturlivet 

 Stöd till näringslivet 

 Internationella kontakter 

 Miljöfrågor 

 Social hållbarhet 
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Allmänt 

I kommunens roll som samhällsbyggare är samarbetet med lokalsamhället i 

form av förenings-, kultur- och näringsliv en viktig uppgift. Likaså att 

upprätthålla samverkan på regional, nationell och internationell nivå. 

Kommunen har en viktig roll att fungera som katalysator för att olika 

verksamheter i den geografiska kommunen skall fungera tillsammans för att 

skapa attraktivitet, tillväxt och en hållbar utveckling.  

Planer/strategier för samhällsbyggande 

Lysekil har ett utvecklingsområde som benämns ”Upplev Lysekil och vår unika 

livsmiljö”. Där lyfts utvecklingsmålet ”I Lysekils kommun ska både bofasta och 

besökare erbjudas god livskvalitet och högkvalitativa upplevelser året runt.” 

Här kan sägas att Lysekils målsättning inom samhällsbyggande beskrivs på ett 

mycket allmänt plan.  

Ett mer samlat grepp kring strategin för byggandet av det goda samhället syns i 

den process som kommunen startat för att ta fram en ny översiktsplan. Här finns 

flera intressanta inslag som belyser vision, omvärldsfaktorer, delaktighet av 

olika aktörer, m.m.  

När det gäller Lysekils olika strategier för delar av samhällsbyggandet utifrån 

de dimensioner som kommunkompassen lyfter, så varierar detta. Det finns idag 

inga tydliga styrdokument som rör kommunens samverkan med civilsamhällets 

aktörer. Däremot är samverkan och stöd kring utveckling av kulturlivet 

tydligare genom det kulturpolitiska programmet och därtill hörande 

handlingsplan. Det finns även en näringslivstrategi som för närvarande håller på 

att omarbetas och det finns ett tydligt fokus på hållbarhet i kommunens budget 

och även i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Ett förbättringsområde är 

att tydligare beskriva strategin i Lysekil kring det internationella arbetet.  
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Samverkan med civilsamhället 

Kommunens system för stöd till föreningar genom bidrag ser ut som det gör i 

merparten av Sveriges kommuner. Lysekil gör för närvarande en översyn av  

riktlinjerna för detta bidrag.  

Det finns en potential i att utveckla kommunens samspel med föreningslivet. 

Det handlar då om att i samverkan på ett tydligare sätt använda sig av den kraft 

som finns inom den ideella sektorn. Det kan vara att skapa forum där 

kommunen återkommande träffar föreningar och enskilda medborgare för att 

lyfta och fokusera på gemensamma utmaningar. Att tillsammans agera för 

gemensamma mål där det finns win-winmöjligheter är också en 

utvecklingsmöjlighet med stor potential. Agenda 2030-arbetet skulle kunna vara 

en samlade punkt i en sådan samverkan. Enskilda medborgare och föreningsliv 

är då viktiga parter, men även samverkan med näringslivet kan utvecklas genom 

att företag ger stöd och genomför insatser som gynnar lokalsamhället i stort.  

Kommunen har flyttat fram positionerna kring samverkan med föreningslivet 

genom att en föreningsutvecklare har anställts.  

Lysekil är ett gott exempel när det gäller att tillsammans med andra aktörer i 

kommunen arrangera olika evenemang som sätter kommunen på kartan. 

Lysekils kulturvecka, nordisk skutträff och seglarveckan med Lysekil Womens 

Match är några aktiviteter som är kända utanför kommunens gränser.  

Stöd till näringslivet 

Kommunen har höga värden i den insiktsmätning som görs av SKR. Insikten 

mäter kommunens service till företagen. Det visar att arbetet med modellen 

företagslots och ”en dörr in” ger resultat. Kommunen arbetar även med 

direktkontakter och har som mål att besöka 100 företag i kommunen på 100 

dagar. Samverkan kring de maritima näringarna, att utveckla infrastruktur, göra 

mark tillgänglig för etablering är exempel på satsningar som kommunen 

försöker prioritera. Även en tydlig satsning på turism är en viktig aspekt av det 

näringslivsstärkande arbetet.  

Ett förbättringsområde som kommunen själv identifierat och jobbar på att 

förbättra är den låga placering som Lysekil får i rankingen som Svenskt 

näringsliv genomför varje år.  

Internationella kontakter 

Det sker ett internationellt samarbete kring att utveckla Lysekil som plats. 

Projektet ”Urban Platsinnovation” tillsammans med flera svenska kommuner 

och Fredrikstad i Norge och ”Ren Kustlinje” där flera olika parter i Norge, 

Danmark och Sverige samverkar är exempel på samarbeten där kommunen är 

inblandad. Kommunen har däremot inga vänorter. 

Det internationella samarbetet borde gå att stärka. Det finns möjligheter att 

genom ett bredare internationellt samarbete dels utveckla lärandet, dels hitta 
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finansiering till nya projekt som kan ge den egna kärnverksamheten, 

näringslivet och andra aktörer stöd till utveckling. 

Miljöfrågor 

Det finns framtagna riktlinjer för kommunens miljöarbete inom de egna 

verksamheterna. Det finns även en grön strategi som belyser hur byggande och 

planering ska genomföras i förhållande till naturvärden.  

Intrycket att det sker en hel del arbete inom olika verksamheter när det gäller att 

minimera användning av kemikalier, göra en omställning avseende 

energiförbrukning, bevara biologisk mångfald, etc. Däremot är det vårt att få en 

helhetsbild av effekterna utifrån det som görs. Det finns ingen enhetlig 

uppföljning av hur långt kommunen kommit inom olika områden och inte heller 

någon samlad analys av aktiviteter och resultat. Detta borde vara ett 

förbättringsarbete för kommunen. 

När det gäller information till enskilda Lysekilsbor och till näringslivet 

avseende energianvändning, återvinning, minimering av klimatpåverkan, m.m. 

så återfinns inte denna på Lysekils egna webbsidor. Återvinningsinformation 

finns på återvinningsbolaget RAMBO AB:s hemsida. Information kring 

energirådgivning finns på Uddevalla kommun hemsida där hemvisten för den 

gemensamma energirådgivaren finns. Allmän miljöinformation finns på Sotenäs 

kommuns hemsida. Sotenäs, Munkedal och Lysekils samverkar kring en 

gemensam nämnd, miljönämnden i mellersta Bohuslän och Sotenäs kommun är 

värdkommun för denna nämnd. Intrycket är att viktig miljöinformation kan vara 

lite svår att ta till sig då att den ligger på olika hemsidor och är utformad på 

olika sätt. 

Social hållbarhet 

Det finns olika samverkansformer och det pågår många aktiviteter som har 

bäring på social hållbarhet i Lysekil. Ett exempel på samverkan är den 

styrgrupp för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som 

kommunstyrelsens ordförande leder. Inom ”Effektiv samordning för trygghet” 

(EST), samverkar kommunala förvaltningar, bostadsbolaget och polisen kring 

trygghetsfrågor.  

Ett gott exempel på aktivitet inom social hållbarhet är att kommunen engagerar 

trygghetsvandrare på ideell basis. Ett annat exempel är det kommunala bolaget 

Lysekilsbostäder som arbetar mycket med sociala insatser i bostadsområden. 

Det kan vara grannsamverkan, bovärdar, sociala aktiviteter, m.m. Sammantaget 

finns många olika exempel på att kommunen arbetar med social hållbarhet.  
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Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 Kommunens arbete kring ny 

översiktsplan har bäring på hållbart 

samhällsbyggande 

 Det kulturpolitiska programmet med 

handlingsplan 

 Nyanställd föreningsutvecklare 

 Lysekil som evenemangsstad 

 ”En dörr in” till kommunen för företagen 

 Samverkan med näringar kring marina 

satsningar och turism 

 Många exempel på samverkan och 

aktiviteter för att skapa social hållbarhet 

 

 Tydligare strategi kring hållbart 

”samhällsbyggande”  

 Strategi kring samverkan med 

civilsamhället 

 Stärk samverkan med civilsamhället 

 Åtgärder kring att stärka 

näringslivsarbetet i förhållande till 

undersökningen av Svenskt 

Näringsliv 

 Utveckla det internationella utbytet 

 Samordnad uppföljning av resultat i 

miljöarbetet 

 Stärk informationen till allmänheten 

kring miljöfrågor  
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4. Översikt av poängfördelning 

Nedanstående tabeller visar Lysekil kommuns resultat fördelat på delfrågor 

inom respektive område 

 

1.  Offentlighet och demokrati Uppnått Max Procent 

1.1 Finns en plan/strategi for demokratiutveckling och 

information? 
5 15 33% 

1.2 Hur informeras invånarna om aktuella frågor i politiken? 11 20 55% 

1.3 Hur informeras invånare om resultat? 13 25 52% 

1.4 Hur främjas invånardialog och deltagande? 16 30 53% 

1.5 Etik - Hur skapas tillit genom god etik? 4 10 40% 

  49 100 49% 

 

 

2.  Tillgänglighet och brukarorientering Uppnått Max Procent 

2.1 Finns det en kommunövergripande strategi för 

brukarfokus? 
14 15 93% 

2.2 Hur arbetar kommunen med tillgänglighet och 

bemötande? 
15 25 60% 

2.3 Hur informerar kommunen om service och tjänster? 11 20 55% 

2.4 Hur arbetar kommunen med brukarundersökningar? 13 20 65% 

2.5 Hur arbetar kommunen med att förtydliga tjänsternas 

innehåll samt synpunkts- och klagomålshantering för 

invånare/brukare? 

11 20 55% 

  64 100 64% 
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3.  Politisk styrning och kontroll Uppnått Max Procent 

3.1 Genomsyras hela organisationen av ett helhetstänk 

avseende styrning/uppföljning? 
14 15 93% 

3.2 Styrs kommunen av tydliga politiska mål? 16 25 64% 

3.3 Rapporterar förvaltningen till den politiska nivån och har 

politikerna möjlighet att utöva tillsyn över 

förvaltningen? 

15 25 60% 

3.4 Finns det tydlig delegation och ansvarsfördelning mellan 

politisk och tjänstemannanivå? 
17 20 85% 

3.5 Finns en ömsesidiga förståelse av uppgifter, roller och 

spelregler mellan politiker och tjänstemän? 
9 15 60% 

  71 100 71% 

 

 

4.  Ledarskap, ansvar och delegation Uppnått Max Procent 

4.1 Finns kommunövergripande strategi för ledarskap, 

ansvar och delegation? 
11 15 73% 

4.2 Vilket ansvar har enheterna för budget, personal och 

organisation? 
6 10 60% 

4.3 Beskrivs rutiner och ansvar för tvärsektoriella 

samarbeten? 
12 20 60% 

4.4 Tydliggörs det personliga uppdraget för alla chefer i 

organisationen? 
7 15 47% 

4.5 Sker centrala ledning över underställda 

avdelningar/enheter? 
12 20 60% 

4.6 Bedriver kommunen ledarutveckling? 15 20 75% 

  63 100 63% 
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5.  Resultat och effektivitet Uppnått Max Procent 

5.1 Finns en strategi för resultatstyrning och 

effektivitetsutveckling? 
10 15 67% 

5.2 Tydliggör kommunen sambandet mellan kostnader och 

resultat i budgetprocessen? 
16 25 64% 

5.3 Arbetar kommunen med en effektivisering av arbete i 

projekt? 
11 15 73% 

5.4 Kommuniceras och förs strategiska diskussioner kring 

resurser och resultat? 
11 15 73% 

5.5 Används jämförelser aktivt som ett led i 

serviceutveckling och effektivisering? 
12 20 60% 

5.6 Sker extern samverkan för att stärka serviceutbudet och 

öka effektivitet? 
9 10 90% 

  69 100 69% 

 

 

6.  Kommunen som arbetsgivare - 

personalpolitik 

Uppnått Max Procent 

6.1 Finns en kommunövergripande personalstrategi? 9 15 60% 

6.2 Tillvaratas befintliga och hur rekryteras nya 

medarbetare? Kommunen som ”attraktiv arbetsgivare”. 
15 20 75% 

6.3 Läggs stor vikt vid kompetens- och 

medarbetarutveckling? 
13 25 52% 

6.4 Hur bedrivs kommunens arbete med lokal lönebildning 

och individuell lönesättning? 
10 15 67% 

6.5 Hur arbetar kommunen med medarbetarundersökningar? 10 15 67% 

6.6 Arbetar kommunen med mångfald, (etnicitet, kulturellt 

och kön)? 
6 10 60% 

  63 100 63% 
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7.  Ständiga förbättringar Uppnått Max Procent 

7.1 Finns en strategi för ständiga förbättringar? 12 15 80% 

7.2 Arbetar verksamheterna med analys av avvikelser, 

brister och problem? 
16 25 64% 

7.3 Sker extern omvärldsspaning och samverkan för att 

förbättra kvaliteten på tjänsterna? 
16 20 80% 

7.4 Finns metoder för att förbättra kvaliteten på tjänsterna? 11 20 55% 

7.5 Arbetar kommunen med kreativitet och förbättringar? 0 20 0% 

  55 100 55% 

 

 

8.  Kommunen som samhällsbyggare Uppnått Max Procent 

8.1 Finns övergripande planer/strategier för 

samhällsbyggande? 
10 15 67% 

8.2 Samverkar kommunen med aktörer inom civilsamhället 

kring utvecklingen av lokalsamhället? 
9 15 60% 

8.3 Samverkar kommunen med kulturlivet? 12 15 80% 

8.4 Vilken är kommunens roll i utveckling av näringslivet? 12 15 80% 

8.5 Arbetar kommunen med internationella kontakter? 5 10 50% 

8.6 Arbetar kommunen med miljöfrågor? 9 15 60% 

8.7 Hur främjas social hållbarhet? 10 15 67% 

  67 100 67% 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 65 Dnr 2020-000028  

Utredning om framtidens äldreomsorg 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-29, § 9, att uppdra åt kommundirektören att 
ta fram ett projektdirektiv för en utredning om den framtida äldreomsorgen i 
Lysekils kommun. Kommunstyrelseförvaltningen har nu tagit fram ett förslag till 
sådant direktiv.     

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-31 
Projektdirektiv för utredning om framtidens äldreomsorg 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag. Tilläggsförslag att 
projektdirektivet kompletteras med ytterligare en delutredning med syftet att 
beskriva förutsättningarna för samarbete kring äldreomsorgen tillsammans med 
angränsande kommuner. 
 
Emma Nohrén (MP) och Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag, 
avslag på Ronald Rombrants tilläggsförslag.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta att godkänna förvaltningens 
förslag till projektdirektivet för utredningen om framtidens äldreomsorg och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordförande ställer Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Ronald Rombrants förslag. 

Omröstning begärs 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för avslag 

Nej-röst till Ronald Rombrants förslag  

Omröstningsresultat 

Med 5 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå Ronald 
Rombrants tilläggsförslag. 
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Omröstningsbilaga  
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S X   

Emma Nohrén MP X   

Ronald Rombrant LP  X  

Christina Gustavsson S X   

Håkan Kindstedt L X   

Annette Calner LP  X  

Björn Martinsson LP  X  

Christoffer Zakariasson SD  X  

Bengt-Olof Andersson V X   

Summa  5 4  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till projektdirektivet för 
utredningen om framtidens äldreomsorg.   

 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 
 



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

 

Tjänsteskrivelse Sid 1/1 

Datum 

2020-03-31 

Dnr 

LKS 2020-000028 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Leif Schöndell,tfn 0523-61 31 01 
leif.schondell@lysekil.se 
 
 

Utredning om framtidens äldreomsorg 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-29, § 9, att uppdra åt kommundirektören att 
ta fram ett projektdirektiv för en utredning om den framtida äldreomsorgen i 
Lysekils kommun. Kommunstyrelseförvaltningen har nu tagit fram ett förslag till 
sådant direktiv.     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till projektdirektivet för 
utredningen om framtidens äldreomsorg.   

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-29, § 9, att uppdra åt kommundirektören att 
ta fram ett projektdirektiv för en utredning om den framtida äldreomsorgen i 
Lysekils kommun. Kommunstyrelseförvaltningen har nu tagit fram ett förslag till 
sådant direktiv.  

Förvaltningens synpunkter 

Projektet ska resultera i ett antal rapporter som kan ligga till grund för en 
revidering av Lysekils kommuns vård- och omsorgsplan samt övriga strategiska 
beslut om äldreomsorgen. I direktivet beskrivs en tänkt organisation av arbetet som 
kommer att genomföras i form av fyra delutredningar: 
 

 Framtida behov och inriktning samt lokalisering av boenden 

 Omvärldsanalys 

 Medborgardialog 

 Medborgardialog 

Vidare redovisas i projektdirektivet en tidsplan samt en enkel riskanalys. Direktivet 
är avstämt med socialförvaltningen. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

 
 

 

Bilaga 

Projektdirektiv för utredning om framtidens äldreomsorg 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelseförvaltningen 
Socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 

http://www.lysekil.se/
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1. Utredning om framtidens äldreomsorg 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-29, § 9, att uppdra åt kommundirektören att ta fram 
ett projektdirektiv för en utredning om den framtida äldreomsorgen i Lysekils kommun.  

1.1 Bakgrund  
I den av kommunfullmäktige beslutade vård- och omsorgsplanen beskrivs, mot bakgrund av 
den demografiska situationen, ett ökat behov av insatser inom äldreomsorgen i Lysekils 
kommun. Det gäller såväl hemtjänst (inkl. kommunal hälso- och sjukvård) som särskilda 
boenden och andra insatser som till exempel korttidsboende. Samtidigt står kommunen inför 
ekonomiska utmaningar där skatteintäkter, statsbidrag och övriga intäkter inte bedöms 
komma att öka i en takt som motsvarar de ökade behoven. Vidare kan vi se att morgondagens 
äldre troligen kan komma att ha andra förväntningar och önskemål när det gäller äldre-
omsorgen.  

När det gäller särskilda boenden handlar det dessutom om stora investeringar och långa led-
tider. Inför ett eventuellt beslut om ett nytt äldreboende krävs därför en noggrann analys av 
behov och lokalisering, finansieringsfrågor måste lösas och det kan komma att krävas en ny 
eller ändrad detaljplan.  

Lysekils kommun står även, i likhet med övriga kommuner, inför svårigheter att klara av den 
framtida personalförsörjningen.  

1.2 Syfte och metod 
Mot bakgrund av de utmaningar kommunen står inför när det gäller att upprätthålla god 
service och kvalitet inom hela välfärdsområdet behöver ett väl genomarbetat beslutsunderlag 
tas fram för att möjliggöra hållbara beslut om den framtida äldreomsorgen. Särskilt gäller 
detta särskilda boenden där det finns ett prognostiserat behov av fler platser. En utökning av 
platser i särskilt boende innebär stora investeringar med långa ledtider för att förverkliga 
dem. Vidare är investeringarna i särskilda boenden långsiktiga, varför det är av största vikt 
att inriktning och lokalisering blir rätt i förhållande till behoven.  

Projektet kommer att genomföras i form av ett antal delutredningar med hjälp av såväl ex-
tern som intern kompetens. 

1.3 Mål 
Projektet ska resultera i ett antal rapporter som kan ligga till grund för en revidering av 
Lysekils kommuns vård- och omsorgsplan samt övriga strategiska beslut om äldreomsorgen. 
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2. Organisation  

2.1 Ansvarsfördelning och roller 
Uppdragsgivare 
Kommunstyrelsen är uppdragsgivare och mottagare av den färdiga utredningen som 
underlag för strategiska beslut. Kommunstyrelsen godkänner projektdirektivet och får 
löpande information om utredningsarbetet.  
 
Projektägare 
Kommundirektören är projektägare.  
 
Politisk referensgrupp  
Kommunstyrelsens och socialnämndens presidier utgör politisk referensgrupp till 
utredningen.  
 
Övriga referensgrupper 
För utredningen skapas inga fasta referensgrupper utöver den politiska. I en särskild 
delutredning kommer istället ett antal dialogmöten i form av fokusgrupper med brukare, 
medborgare med flera att genomföras för att fånga upp olika perspektiv när det gäller synen 
på äldreomsorgen idag och i framtiden.  
 
Tjänstemannastyrgrupp  
Kommundirektörens ledningsgrupp (KLG) utgör tjänstemannastyrgrupp. Det är i detta 
forum som utredningens förslag och dokument stäms av inför politisk behandling.  
 
Projektledare  
Projektledaren utgörs av en externt tillsatt utredningsresurs.  
 
Projektledaren sammankallar till och leder möten med ansvariga för delutredningarna samt 
koordinerar hela utredningsarbetet. Projektledaren föredrar vidare ärendet i 
kommunstyrelsen, referensgrupp och styrgrupp.  

2.2 Dokumentation och uppföljning 
Resultaten av de fyra delutredningarna ska dokumenteras i rapporter. Ansvarig för 
respektive delutredning svarar för dessa. Möten i styrgrupp och referensgrupp ska 
dokumenteras i minnesanteckningar. Projektledaren ansvarar för att anteckningar upprättas.  

2.3 Kostnader 
Kostnaderna för projektet utgörs dels av kostnader för extern projektledning och extern 
konsult för delprojektet om framtida behov av boendeplatser. I övrigt handlar det om 
kostnader för egen personals medverkan. Arbetet kommer att kräva engagemang och 
resurser från samtliga berörda verksamheter i kommunen. De externa kostnaderna är 
beroende av hur projektledningen kan lösas samt upphandling/offerter avseende 
utredningarna. De faktiska kostnaderna blir kända först när detta är klart. Kostnader för 
externa resurser bekostas av kommunstyrelsen. 
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3. Process 
 
Frågan om den framtida äldreomsorgen är komplex och behöver belysas ur flera olika 
aspekter. Utredningen genomförs därför i form av fyra olika delutredningar enligt nedan. 

3.1 Delutredningar 
 

Framtida behov och inriktning samt lokalisering av boenden 

I kommunens vård- och omsorgsplan samt senare utredningsmaterial framtaget av socialför-
valtningen finns antaganden om framtida behov av platser i särskilda boenden. Dessa är ba-
serade på framskrivningar av befolkningsstatistik och erfarenhetmässiga bedömningar av 
förväntad efterfrågan på särskilt boende. Förutsatt samma nyttjandegrad som idag nås en 
brytpunkt där behovet av platser överstiger tillgången år 2023 – 2024. Någonstans runt år 
2028 – 2029 kommer det enligt nuvarande prognoser att behövas ett fyrtiotal platser utöver 
de som finns idag. 

Mot bakgrund av de ekonomiska och personalmässiga utmaningar som kommunen står inför 
är det av största vikt att analysen av behoven blir så säker som möjligt. Det är inte självklart 
att enbart befolkningsstatistiken ger svaren om framtida behov. Ett generellt sett allt bättre 
hälsoläge och funktionsnivå samt de framtida äldres och anhörigas förväntningar och prefe-
renser har betydelse. En generell trend är att allt fler personer väljer att så länge som möjligt 
vara kvar i eget boende. 

Behovet av platser på särskilt boende behöver därför analyseras djupare och ur fler aspekter 
än enbart demografi. Vidare ska utredningen belysa lämpligaste lokalisering av eventuella 
tillkommande platser i särskilt boende.  

Utredningen ska även belysa om alternativ till särskilt boende i form av ytterligare trygghets-
boenden eller biståndsbedömda så kallade mellanboenden kan vara en del i den framtida 
äldreomsorgen. De särskilda boendena har allt mer kommit att tillgodose behov av demens-
vård varför möjligheterna med andra kompletterande boendeformer behöver belysas. 

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för denna utredning med hjälp av en extern konsult. 

 

Omvärldsanalys 

Den kanske största utmaningen i äldreomsorgen framöver är kompetensförsörjningen. Det 
råder redan konkurrens om utbildad personal och frågan är om det överhuvudtaget kommer 
att finnas tillräckligt många personer att anställa. Kommunen bedriver, och kommer att yt-
terligare förstärka, ett arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare. Men inför kommande 
strategiska beslut om äldreomsorgen behöver ytterligare kunskap och inspiration inhämtas i 
omvärlden: 

 Finns goda nyskapande exempel i andra kommuner? Verksamheter där man kan 
driva en kostnadseffektiv äldreomsorg med bibehållen kvalitet?  

 Möjligheter med välfärdsteknologi – kan den öka kvaliteten i omsorgen och samtidigt 
innebära effektiviseringar? Frigöra tid för de uppgifter som kräver personlig närvaro? 

 Aktuell forskning inom området - vad säger den om framtidens äldreomsorg? 

Ytterligare en fråga som kommer att påverka kommunens äldreomsorg är framtida samver-
kan med Västra Götalandsregionen. Vad kommer omställningen till den ”nära vården” att 
innebära för kommunerna? (SOU 2019:29 God och nära vård). Kommer ansvarsfördelningen 
mellan kommunerna och regionen att förändras? Ett utökat kommunalt ansvar för hälso- och 
sjukvård för äldre? 
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Socialförvaltningen ansvarar för denna utredning. 

 

Medborgardialog 

Som en del i att få fram ett väl underbyggt underlag för strategiska beslut behöver medbor-
gardialoger genomföras för att fånga upp olika perspektiv när det gäller äldreomsorgen. Dia-
logerna genomförs lämpligen i form av fokusgrupper med brukare, medborgare, medarbetare 
med flera. Syftet är att genom ett brett urval av intressenter få en allsidig bild av hur man ser 
på äldreomsorgen idag och i framtiden.  

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för denna utredning med hjälp av en extern process-
ledare. 

 

Samverkan med föreningslivet och volontärinsatser 

Som framgår ovan är kompetensförsörjningen och möjligheterna att överhuvudtaget be-
manna äldreomsorgen den kanske största framtida utmaningen oavsett ekonomiska resurser. 
En väg att gå för att upprätthålla vissa delar i äldreomsorgen, till exempel dagliga aktiviteter 
och andra sociala insatser, kan därför vara att engagera föreningslivet liksom att skapa förut-
sättningar för olika typer av volontärarbete. Utredningen ska belysa vilka förutsättningar som 
finns för detta och hur frågan i så fall ska hanteras från kommunens sida.  

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för denna utredning.  

3.2 Tidplan  
 

 
När? 
 

 
Vad? 

 
Ansvar 

 
Status 

April 2020  
 
 

Godkännande projektdirektiv i kommunstyrelsen 
 
 

KSF 
 
 

 
 
 

April-maj 2020 
 
 

Anställning/upphandling av projektledare och externa 
utredningsresurser. 
 
 

KSF 
 
 

 
 
 

Maj-juni 2020 
 
 

Utredning av framtida behov och inriktning samt  
lokalisering av boenden 
 
 

KSF 
 
 

 
 
 

September- 
oktober 2020 
 
 

Omvärldsanalys 
 
 

SOF 
 
 

 
 
 

Juni-oktober 
2020 
 
 

Medborgardialog 
 
 

KSF 
 
 

 

Oktober- 
november 2020 

Samverkan med föreningslivet och volontärinsatser KSF 
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4. Riskanalys 

4.1 Risker 
En risk för genomförandet av utredningarna är att de kan försenas om det uppstår 
svårigheter att anställa/upphandla externa projektlednings- och utredningsresurser.  
 
En annan risk är att de aktörer, interna och externa, som förväntas engagera sig i 
utredningarna inte avsätter erforderliga resurser. Vidare bygger genomförandet av några av 
delutredningarna på att enskilda, föreningsliv med flera sluter upp och visar intresse för 
frågan. Även detta kan givetvis leda till förseningar samt sämre förankring och bristfälliga 
underlag för kommande beslut.  
 



 

  Kommunstyrelsen    

 

Sammanträdesprotokoll 
2020-04-08 

 

1 (1) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 66 Dnr 2020-000139  

Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM  

Sammanfattning 

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är en satsning av Västra 
Götalandsregionen (VGR) för att utveckla verksamheten genom digitalisering.  

Målet är att införa en ny, hållbar, modern och sammanhållen informationsmiljö, 
som kan möta behoven och kraven från såväl invånare som berörda verksamheter. 
Den nya informationsmiljön FVM är tänkt att stödja all hälso- och sjukvård som 
bedrivs inom Västra Götaland, även den som kommunerna svarar för. FVM kommer 
bland annat att ersätta de funktioner som idag tillhandahålls genom det 
gemensamma IT-stödet Samordnad vård- och omsorgsplanering (SAMSA) som 
kommer att avvecklas. Kommunerna är därför i princip tvingade att ansluta sig till 
den del av FVM som kallas Option 1, vilken är ett samlat IT-stöd för personcentrerad 
vård och omsorg som möjliggör verksamhetsöverskridande arbetsflöden.  

Kostnaderna för införandet av Millenium är i dagsläget inte helt klara eftersom 
utvecklingsarbetet pågår. Såvitt känt idag kommer Option 1 att för Lysekils del 
innebära engångskostnader för implementering av systemet på i storleksordningen 
55 000 kronor och årliga driftkostnader på ca 42 500 kronor för tjugo användare.      

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-31 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avropa Option 1: IT-stöd för informationsutbyte 
mellan vårdgivare.      

 

Beslutet skickas till 

Västra Götalandsregionen 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, IT-avdelningen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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