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Samhällsbyggnadsnämndens  
 
kallas till sammanträde torsdagen den 5 november kl 09.00 i 
Kommunfullmäktigesalen, Lysekil, för behandling av följande ärenden: 
 

 

1 

2 

 

Fastställande av dagordningen 

Val av justerare; Avalon Falcon 
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4 
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6 

Information/dialog vid nämndsmötet 

Information om nollvision i trafiken kl 09.05-09.35 /Agneta Berlin 

Information om ÖP kl 09.35-10.00/Jan-Erik Larsson 

Information om särskilt arbetssätt kring planprocessen kl 10-15-11.00/Matti 
Lagerblad (plankordinator för Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Orust) 

Remisser – inga ärenden 
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10.1 

11 

11.1 

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

Besvärsmål – inga ärenden 

Anmälningsärende besvärsmål  

− Överklagande av beslut om avslag för ansökan om bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus på fastigheten Holländaröd xxxx i Lysekils kommun 

− Överklagande av beslut om att inte ingripa gällande återvinningsgård och 
parkering på fastigheten Torpet xxxx i Lysekils kommun 

− Dom från Mark- och miljödomstolen - detaljplan för del av fastigheten 
Slätten xxxx., Sjukhusområdet, i Lysekils kommun 

− Överklagande av beslut om att inte ingripa på fastigheten Skal xxxx i 
Lysekils kommun 

Tillsynsärenden – inga ärenden 

Bygglov 

Ansökan om bygglov för murar på fastigheten Kyrkvik xxxx 

Förhandsbesked 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus, samt 
indelning av fastighet i fem tomter, gällande fastigheten Gåsö xxxx 

 

12 

12.1 
 

12.2 
 

12.3 
 

12.4 
 

12.5 
 

Planärenden  

Godkännande av samrådsredogörelse av detaljplan för Fossa 1:33, Skaftö, 
Lysekils kommun 

Start-PM ändring för del av stadsplan 14-LYS-126, Kyrkvik 1:150 m.fl., Lysekil, 
Lysekils kommun 

Godkännande av granskningsutlåtande för detaljplan för del av Trellebystrands 
camping, Träleberg 1:138, Lysekils kommun 

Godkännande av samrådsredogörelse av detaljplan för Södra Stockevik, 
Grönskult, 1:42 m.fl., Lysekils kommun 

Antagande av detaljplan för Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m.fl., 
Lysekil - omedelbar justering 
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26 

Offentlig del av sammanträdet 

Delegationsbeslut 

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

− Sammanställning av september månads bostadsanpassningsbidrag  
− Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst september månad 
− Sammanställning av delegationsbeslut från mark- och exploatering 

Markanvisningsavtal, del av Slätten 1:339 

Hyresavtal Fiskebäckshemmet 

Hyresavtal Stångenäshemmet 

Hyresavtal Föreningsgatan 22 och 26 

Elsäkerhetsansvar inom Lysekils kommun 

Energieffektiviseringsprogram 2021–2030 

Reviderad plan för utveckling av kommunala badplatser 2020–2030 

Remissvar på motion om att göra Släggö tillgänglighetsanpassat 

Uppföljning intern kontroll 2020 

Månadsuppföljning september 2020 

Sammanträdeskalender 2021 

Information från förvaltningschef och ordförande 

Anmälningsärenden 

 
Lysekil den 2020-10-28 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
Lars Björneld Madelene Johansson 
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden Nämndsekreterare  
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1 Fastställande av dagordning 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Val av justerare  
 
 
Förslag att justera dagens protokoll är Avalon Falcon, justeringsdag 2020-11-12 
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3. Information om nollvision i trafiken  
 
Agneta Berlin, verksamhetsansvarig, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande 
(NTF).  

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.  
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4. Information om översiktsplanen (ÖP) 
 
Jan-Erik Larsson, utvecklingsstrateg, informerar nämnden om pågående arbete med 
översiktsplanen.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.  
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5. Information om särskilt arbetssätt kring planprocessen 
 
Matti Lagerblad (plankordinator för Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Orust) informerar 
nämnden om arbetssättet kring planprocessen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.  
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6. Remisser 
 
Inga ärenden. 
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7. Besvärsmål  
 
Inga ärenden.  
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8. Anmälningsärende besvärsmål 
− Överklagande av beslut om avslag för ansökan om bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus på fastigheten Holländaröd xxxx i Lysekils kommun 
− Överklagande av beslut om att inte ingripa gällande återvinningsgård och parkering på 

fastigheten Torpet xxxx i Lysekils kommun 
− Dom från Mark- och miljödomstolen - detaljplan för del av fastigheten Slätten xxxx 

m.fl., Sjukhusområdet, i Lysekils kommun 
− Överklagande av beslut om att inte ingripa på fastigheten Skal xxxx i Lysekils kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden besvärsmål som 
förtecknas i protokollet 2020-11-05, § XX.  
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9. Tillsynsärende 
 
Inga ärenden.  
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10. Bygglov 
 
10.1 Ansökan om bygglov för murar på fastigheten Kyrkvik XXXX  
Sammanfattning  
Ärendet avser ansökan om bygglov för murar på fastigheten Kyrkvik xxxx. Fastigheten är 
belägen inom detaljplan 14-LYS-50, antagen den 24 april 1955.  

Sökanden avser att placera flera s.k. gabionmurar, murar av tumlad granitsten i 
metallnätburar, på den södra sidan av byggnaden. Situationsplan visar att huvuddelen av 
murarna ska placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, och det framgår av fotografier att 
nätburarna redan är utplacerade, men ännu inte stenfyllda. Höjden på nätburarna är 0,75 till 
1,65 meter.  

I detaljplanen är fastigheterna avsedda för nybyggnad markerade som prickmark och 
bestämmelsen ”Mark som icke får bebyggas”, förutom en ruta på cirka 11,5 x 9,5 meter på 
vilken en byggnad var avsedd att placeras. Flera byggnader i området, inklusive den nu 
aktuella, är dock delvis placerade utanför denna ruta.  

Enligt den lagstiftning som gällde vid planens antagande är det en planavvikelse att placera 
murar på prickad mark.  

En samlad bedömning av planavvikelserna på fastigheten är att dessa är för stora för att 
rymmas i begreppet ”liten avvikelse”.  

Planbeskrivningen säger att stenarbeten i större skala inte får förekomma, varför murarna 
inte kan anses stämma med planens syfte.  

Grannar har inte hörts i ärendet, då det har ansetts som en för stor avvikelse från 
planbestämmelserna för att kunna leda till ett beslut om bygglov.  

Sökanden har dock skickat in medgivande till åtgärden från fastigheterna Kyrkvik xxxx, xxxx, 
xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, och xxxx.  

Sökanden har underrättats om planavvikelsen, och har begärt ett beslut av nämnden i detta 
ärende.  

Förvaltningens förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för murar, med stöd av 9 kap. 30 § 
första stycket 2 och 31 d § plan- och bygglagen (2010:900) [PBL], samt planbeskrivningen.  

Beslutet motiveras med att placeringen av murar på mark som enligt planen och äldre 
lagstiftning inte får bebyggas är en planavvikelse, att den samlade bedömningen av 
planavvikelserna på fastigheten är att dessa blir för stora, samt att uppförandet av murar inte 
kan anses stämma med planen syfte enligt planbestämmelserna. 
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11. Förhandsbesked 
 
11.1 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus, samt 
indelning av fastighet i fem tomter, gällande fastigheten Gåsö XXXX 
Sammanfattning  
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus, samt 
indelning av fastighet i fem tomter, gällande fastigheten Gåsö xxxx. Gåsö är inte 
detaljplanelagt, men bebyggelsen i samhället vid hamnen, till vilket den aktuella delen av 
Gåsö 1:19 ska räknas, anses vara sammanhållen bebyggelse.  
Gåsö i dess helhet omfattas av riksintresse för friluftsliv samt naturvård, båda enligt 3 kap. 6 
§ miljöbalken (1998:808) [MB]. Gåsö i dess helhet omfattas även av riksintresset 
högexploaterad kust, enligt 4kap. 4 § MB, vilket innebär att nya bostadsbyggnader ska ha 
helårsboende standard. I den kommunala översiktsplanen ÖP06 ligger den aktuella delen av 
Gåsö xxxx inom område betecknat med R13. Den äldre bebyggelsen närmast hamnen på 
Gåsö är i översiktsplanen betecknad med R16.  
Sökanden har låtit göra en naturvärdesbedömning med utgångspunkt från fotografier från 
fastigheten.  
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har i yttrande tillstyrkt att positivt förhandsbesked 
meddelas, under vissa förutsättningar. Man har konstaterat att exploateringen kan ske trots 
hänsynsnivå 2 i naturvårdsplanen, samt att viss del av fastigheten ligger under länsstyrelsens 
rekommenderade +2,7 meter över nollplanet.  
Berörda grannar Gåsö xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, och xxxx har getts tillfälle att yttra 
sig över ansökan. Sökanden har kommenterat granneyttrandena.  

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 ha någon påverkan på riksintressena, att framtida planläggning 
inte försvåras, samt att det inte kan anses medföra någon betydande olägenhet för 
omgivningen.  
Samhällsbyggnadsnämnden villkorar ovanstående beslut med att byggnader ska uppföras i 
en stil som ansluter till omgivande bebyggelse. 
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12. Planärenden 
 
12.1 Godkännande av samrådsredogörelse av detaljplan för  
Fossa 1:33, Skaftö, Lysekils Kommun 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till rubricerad detaljplan. 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att området bebyggs med bostäder. 
Planområdet som idag är obebyggt föreslås planeras för sex tomter för friliggande 
enfamiljshus med åretruntstandard i en etapp. 

Detaljplanen har varit utskickad för samråd under tiden 2019-11-25 – 2020-01-13. 
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen. 
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12.2 Start-PM ändring för del av stadsplan 14-LYS-126, Kyrkvik 1:150 m.fl., 
Lysekil, Lysekils kommun 

Sammanfattning  
Detta start-PM har tagits fram i syfte att informera om uppstart av ändring för del av 
stadsplan 14-LYS-126, Kyrkvik 1:150 m.fl., Lysekil, Lysekils kommun, samt säkerställa 
startdatum och därmed vilken lagstiftning som gäller för detaljplanearbetet.  

Syftet med ändringen är att ta bort hitintills outnyttjade byggrätter, samt ej utförd lokalgata 
”Höjdgatan”, enligt stadsplan 14-LYS-126 på fastigheten del av Kyrkvik 1:150, och ersätta 
dessa med kvartersmark utan byggrätter. Ändringen syftar också till att skapa förutsättningar 
för fastighetsreglering av gällande markområde. 

Förvaltningens förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner start-PM om ändring för del av stadsplan 14-LYS-
126, Kyrkvik 1:150 m.fl., Lysekil, Lysekils kommun. 
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12.3 Godkännande av granskningsutlåtande detaljplan för del av 
Trellebystrands camping, Träleberg 1:138, Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till rubricerad detaljplan.  
Detaljplanen har varit utskickad för granskning under tiden 2017-11-09 - 2017-12-08. 
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande. 

Planarbetet har två syften. Det ena är att återskapa, i den mån det är möjligt, de naturvärden 
som gick förlorade i och med en tidigare exploatering av området. Det andra är att möjliggöra 
permanent bygglov för uppställning av villavagnar genom att reglera uppställningsplatser för 
helårscamping i ett redan ianspråktaget område.  
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan, ÖP 06. 

Då inget behov av betydande justeringar bedömts finnas är samhällsbyggnadsförvaltningen 
av uppfattningen att planförslaget inte behöver ställas ut på nytt. Planförslaget kan efter 
justering enligt ovan därmed överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna granskningsutlåtandet. 
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12.4 Godkännande av samrådsredogörelse av detaljplan för Södra Stockevik, 
Grönskult 1:42 m.fl., Lysekils kommun 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till rubricerad detaljplan.   
Förslaget till detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för att anlägga en 
friskvårdsanläggning inklusive hotell och tillhörande annexbyggnader. 

Detaljplanen samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har varit utskickad för 
samråd under tiden 2020-06-08 till 2020-07-12. Inkomna synpunkter har sammanställts 
och kommenterats i en samrådsredogörelse.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen. 
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12.5 Antagande av detaljplan för Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m fl; 
Lysekil 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, tagit fram ett förslag till detaljplan för bostäder i Norra 
Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m fl. sydost om bostadsområdet Torpet.  

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av 70–100 bostäder. Planen medger 
utbyggnad med friliggande villor, parhus, radhus eller flerbostadshus samt mark för förskola. 
Planförslaget har justerats med anledning av inkomna synpunkter under utställning och är 
nu färdig för antagande. 

Förvaltningens förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att för egen del godkänna förslaget till detaljplan för 
Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m fl; Lysekil samt att överlämna den till 
kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29 § Plan- och bygglagen (1987:10) 

 

Omedelbar justering 
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13.  Delegationsbeslut  
 
Följande delegationsbeslut redovisas:  
 
Handläggare för plan och bygg 

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

− Sammanställning av september månads bostadsanpassningsbidrag. 
 
Handläggare för färdtjänst 

− Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst september månad. 
 
Handläggare för mark- och exploatering 

− Sammanställning av delegerade beslut under perioden 2020-10-09—2020-10-22. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokollet 2020-11-05, § XX. 
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14. Markanvisningsavtal, del av Slätten 1:339 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till markanvisningsavtal har tagits fram vilket ger LysekilsBostäder AB ensamrätt 
att under två års tid förhandla med kommunen om förvärv av kommunal mark i samband 
med framtagande av ny detaljplan för del av Slätten 1:339. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa samhällsbyggnadsförvaltningens förslag 
till markanvisningsavtal. 
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15. Hyresavtal Fiskebäckshemmet 

Sammanfattning 
Lysekils nya äldreboende Fiskebäckshemmet kommer att invigas under november efter några 
års byggtid. Detta hyresavtal bekräftar de villkor som angetts i det samverkansavtal som 
parterna tecknade 2019-05-15 och hyresavtalet anger slutlig hyra, villkor och gränsdragning 
mellan hyresvärd och hyresgäst. 

Hyresavtalet mellan Lysekils kommun och Omsorgsbostäder är ett lokalhyresavtal som löper 
mellan 2021–2039 och med en årshyra på ca 11 mnkr. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna föreliggande avtal.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse Lars Björneld och Per Garenius att underteckna 
hyreskontraktet mellan Lysekils kommun och Omsorgsbostäder.  
 
  



21 (31) 
 

16. Hyresavtal Stångenäshemmet 

Sammanfattning 
För Stångenäshemmet finns idag inget konkret hyresavtal. Ett samverkansavtal tecknades 
2010-12-05 och det är det avtal som hittills reglerat hyresförhållandet. Nu kommer ett 
hyresavtal att tecknas på Fiskebäckshemmet och därmed vill parterna klargöra och samla 
villkoren i hyresupplåtelsen i ett och samma avtal även för Stångenäshemmet. Detta 
hyresavtal bekräftar de villkor som angetts i det samverkansavtal som parterna tecknade 
2010-12-05 och hyresavtalet anger slutlig hyra, villkor och gränsdragning mellan hyresvärd 
och hyresgäst. 

Hyresavtalet mellan Lysekils kommun och Omsorgsbostäder är ett lokalhyresavtal som löper 
mellan 2016–2025 och med en årshyra på ca 6 mnkr. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna föreliggande avtal.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse Lars Björneld och Per Garenius att underteckna 
hyreskontraktet mellan Lysekils kommun och Omsorgsbostäder.  
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17. Hyresavtal Föreningsgatan 22 och 26 
 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har sedan 2002 blockförhyrt lägenheter på Föreningsgatan 22 och 26, 
först genom Gullmarns HB men de senaste åren av GNA Invest AB. 
Enhetschefen har under våren 2020 påkallat en översyn av avtalet och den tidigare 
gränsdragningslistan som gällt, då man inte uppfattat att det varit tydligt vad som åligger 
fastighetsägare respektive verksamhet. 

Fastighetsenheten har bistått under handläggningen med att utverka en ny 
gränsdragningslista, och ett nytt hyresavtal från 2021-01-01. 

Fastighetsägaren kommer i enlighet med det nya avtalet att ta det ansvar som normalt åligger 
en fastighetsägare, dvs SBA (brandlarm) och fastighetsjour samt det planerade underhållet. 

Förvaltningens förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna föreliggande avtal.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse Lars Björneld och Per Garenius att underteckna 
hyreskontraktet.  
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18. Elsäkerhetsansvar inom Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Till Elsäkerhetsverket, som är föreskrivande och tillsynsansvarig myndighet för elsäkerhet, 
rapporterades 546 olycksfall och 323 tillbud under år 2019 – en ökning av antalet olycksfall 
med ca 20 % sedan år 2018. I de flesta kommunalt ägda byggnaderna finns elektriska 
anläggningar. 
Enligt elsäkerhetslagen har innehavaren ett omfattande ansvar för säkerhetsarbetet i 
elanläggningar, att vidta åtgärder om brister upptäcks, samt att tillse att installationsföretag 
är anmälda till Elsäkerhetsverkets register och att de har rätt kompetens och ev. certifikat för 
uppdraget. 
Om det försäkrade byggnadsvärdet eller verksamheten uppnår de styrande 
egendomsbeloppen som redovisas i Elektriska nämndens anvisning F200 ställer 
försäkringsbolagen krav på revisionsbesiktning. Beloppsgränserna skiljer sig åt beroende på 
typ av verksamhet. Sådan revisionsbesiktning utförs av Brandskyddsföreningen/Elektriska 
Nämnden. Med revisionsbesiktning uppfylls myndigheternas krav på särskild kontroll enligt 
ELSÄK-FS 2008:3 
Mot ovanstående bakgrund har fastighetsenheten gjort en sammanställning av gällande 
regelverk. Det är enhetens uppfattning att samhällsbyggnadsnämnden i sin roll som 
arbetsmiljöansvarig, är att anse som innehavare och därvid också ansvarig för elsäkerheten 
vid de fastigheter som Lysekils kommun äger. 
Fastighetsenheten bedömer att samhällsbyggnadsnämnden ur ett arbetsmiljöperspektiv bör 
delegera elsäkerhetsansvaret, då det idag inte finns upptaget i gällande delegationsordning. 
 
Mot denna bakgrund har fastighetsenheten gjort en redovisning av gällande regelverk och 
rutiner vid kontoret, under vilket det konstaterats att delegation saknas. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna fastighetsenhetens redovisning om 
elsäkerhetsansvar.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att delegera arbetsmiljöuppgiften att ansvara för 
elsäkerhetsarbetet till samhällsbyggnadschefen med möjlighet för denne att vidaredelegera 
arbetsmiljöuppgifter inom egen organisation.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra åt fastighetsenheten att till nämndens nästa 
möte utarbeta följande: 

− lista på vilka fastigheter där annan part kan anses vara innehavare. 
− förslag till egenkontrollprogram  
− förslag till arbetsmiljöuppgifter inom ramen för elsäkerhetsansvaret vilket kan 

delegeras inom förvaltningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att till 
nämndens nästa möte se över, förtydliga och komplettera delegationsordning för 
samhällsbyggnadsnämnden vad gäller elsäkerhetsansvar. 
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19. Energieffektiviseringsprogram 2021–2030 
Sammanfattning 
Lysekils kommun förvaltar idag ca 73 000 kvm lokaler. 
 
Med hänsyn till nationella miljö- och klimatmål, liksom kommunala strategier och planer 
behöver energieffektiviseringsarbetet intensifieras och struktureras samt att uppföljning 
behöver ske. 

Ett energieffektiviseringsprogram för perioden 2021 – 2030 behöver arbetas fram, inom 
vilket målsättningarna enligt den övergripande planen behöver förtydligas och fortlöpande 
följas upp. 

Förvaltningens förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att till 
nämndens nästa möte: 

- arbeta fram ett utkast till ett strukturerat energieffektiviseringsprogram för perioden 
2021 – 2030. 

- utifrån gällande energiplan utarbeta förslag till mätbara målsättningar, såväl 
övergripande som detaljerade mål, som kan följas upp under perioden. 

- inom ramen för programmet utarbeta en ”värstinglista” med de 10 
fastigheter/byggnader där energieffektiviseringsåtgärder bedöms ha stor ekonomisk 
besparingspotential. 

- lämna förslag till hur energieffektiviseringsåtgärderna kan finansieras. 
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20.  Reviderad plan för utveckling av kommunala badplatser 20202–2030, 
förvaltningens återkoppling av beslut 2020-06-02, § 119 
Sammanfattning 
Förvaltningens återrapportering av samhällsbyggnadsnämndens beslut  
2020-06-02 avseende plan för utveckling av kommunala badplatser 2020–2030. 

Förvaltningen föreslår att försök görs med hundbadplats från 2021 vid följande platser, 
Gullmarsbaden (V. stranden), Fiskebäcksvik och Tuntorp Sandvik. 
Platserna behöver skyltas upp tydligt och kommuniceras på hemsida och på andra media.  
Flera av de kommunala badplatserna är redan idag tillgänglighetsanpassade. Förvaltningen 
föreslår att ny översyn görs inför säsongen 2021. 
Tilläggstext om ålgräsängar ska läggas till i planen för utveckling av kommunala badplatser 
2020–2030. 

Förvaltningens förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta reviderad Plan för utveckling av kommunala 
badplatser 2020–2030.  
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21.  Remissvar på motion om att göra Släggö tillgängligt för funktionshindrade 
Sammanfattning 
Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2019-09-20 lämnat förslag på att göra Släggö 
tillgängligt för funktionshindrade. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-30, § 66, 
att förbättra ingångsvägen och förändra trappan mot gångvägen med en ramp inför 
sommaren 2020, vilket inte har utförts. Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-16, § 109, 
att återremittera ärendet med anledning av att åtgärderna inte har genomförts enligt 
samhällsbyggnadsnämndens beslut.  

Den planlagda renoveringen av piren omprioriterades till förmån för arbetet med 
kajkonstruktion i Norra Hamnen vilket orsakade att underhållsarbetet på Släggö försenades.  
När entreprenaderna ska utföra arbetet vid piren kommer underhållsarbetet att utföras på 
Släggö.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.  
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22. Intern kontroll – uppföljning 2020 samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning 
Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister som kan 
förekomma i verksamheten. 

Intern kontroll redovisas i tre steg – process/rutin som ska granskas kommande år, intern 
kontrollplan samt uppföljning av genomförd granskning. Uppföljning av beslutade åtgärder 
från tidigare år redovisas separat. 

Granskningsområdet har identifierats av samhällsbyggnadsnämnden med utgångspunkt från 
risk- och väsentlighetsbedömning. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att granska följande processer/rutiner under 2020: 

• Besvarande av synpunkter, klagomål och felanmälan på gata, park och 
småbåtsenheten. 

• Att handläggningstiden på färdtjänst uppgår till högst 4 veckor. 

Uppföljningsrapporten redovisar de iakttagelser och brister som framkom vid granskningen. 
Inom de områden där det fanns brister har åtgärder föreslagits. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av förvaltningens redovisning och godkänner 
uppföljningen av den interna kontrollen 2020 samt ger förvaltningen i uppdrag att vidta 
förslagna åtgärder.  
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23. Månadsuppföljning september 2020 samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden tar upp 1,5 mkr i kostnader för Covid-19 som nämnden haft till 
och med september enligt centrala anvisningar. Prognosen på den ordinarie driftbudgeten är 
noll avvikelse. I september fick nämnden 666 tkr i bidrag för sjuklönekostnader i samband 
med Covid-19. Under sommaren så har det inte skett några större avvikelser och det har 
heller inte varit några evenemang. Handlingsplanen för budget i balans har gett effekt och 
förvaltningen räknar med att inte behöva dra ner på några underhållsåtgärder. 

Bedömning för helåret än att budgeten kommer vara i balans. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner månadsrapport för september 2020.    
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24. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdeskalender 2021  
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdeskalender för 
samhällsbyggnadsnämnden 2021 enligt nedan. 

 
Datum Sammanträdestid kl 09.00 - 17.00 

14 januari Kommunfullmäktigesalen 

25 februari, årsredovisning Kommunfullmäktigesalen 

30 mars, uppföljning 1 Kommunfullmäktigesalen (tisdag) 

29 april Kommunfullmäktigesalen 

3 juni, uppföljning 2 Kommunfullmäktigesalen 

1 juli Kommunfullmäktigesalen 

24 augusti Kommunfullmäktigesalen (tisdag) 

30 september, uppföljning 3 Kommunfullmäktigesalen 

8 oktober – extra budget 2022 Kommunfullmäktigesalen (fredag) 

28 oktober – extra budget 2022 Kommunfullmäktigesalen 

4 november, nämndsbudget Kommunfullmäktigesalen 

9 december Kommunfullmäktigesalen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna sammanträdeskalender för 
samhällsbyggnadsnämnden år 2021. 
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25. Information från förvaltningschef och ordförande 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen 
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26. Anmälningsärenden 
 

− LKF 2020-09-16, § 110 - Svar på motion om det tredje äldreboendet i Lysekil 

− LKF 2020-09-16, § 112 - Svar på motion om att prio framtagande vattennära 
industrimark 

− LKF 2020-09-16, § 113 - Svar på motion från Fredrik Häller (LP) om 
upptagningsplats för båtar i Södra Hamnen 

− LKF 2020-09-16, § 115 - Svar på motion från Siw Lycke (C) angående ramp på 
badplats för funktionsnedsatta 

− LKF 2020-09-16, § 116 - Svar på motion från Siw Lycke (C) om att förnya skyltarna 
till cykelspåret 

− LKF 2020-09-16, § 118 - Svar på motion om frukost i skolan 

− LKF 2020-09-16, § 121 - Svar på medborgarförslag - Låt lekplatsen på Hedvägen i 
Brastad vara kvar som den är 

− LKS 2020-10-07, § 159 - Social oro i Lysekil kommun - Kartläggning och åtgärder 

− LKS 2020-10-07, § 161 - Intern kontrollplan 2021 

− LKF 2020-10-21, § 129 – Uppföljningsrapport 3 för Lysekils kommun 2020 

− LKF 2020-10-21, § 130 – Budget 2021 och plan 2022–2023 

− LKF 2020-10-21, § 131 – Näringslivsstrategi 2030 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i 
protokollet 2020-11-05, § XX.  

 
 



Tjänsteskrivelse  

  

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

 Datum Dnr 
 2020-10-12 SBN B-2018-485 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen / Planenheten 
Fredrik Jonasson, 0523-613369                                                                     
fredrik.jonasson@lysekil.se 
 

 

Godkännande av samrådsredogörelse för detaljplan  
Fossa 1:33, Skaftö, Lysekils Kommun 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till rubricerad detaljplan. 
 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att området bebyggs med bostäder. 
Planområdet som idag är obebyggt föreslås planeras för sex tomter för friliggande 
enfamiljshus med åretruntstandard i en etapp. 
 
Detaljplanen har varit utskickad för samråd under tiden 2019-11-25 – 2020-01-13. 
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en 
samrådsredogörelse. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen. 
 

Ärendet 
Planarbetet syftar till att pröva möjligheten att rubricerad fastighet bebyggs med 
bostäder. Planområdet, som idag är obebyggt, föreslås planeras för sex tomter för 
friliggande enfamiljshus med åretruntstandard i en etapp. 
 
Planen överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan, ÖP 06. 
 

Förvaltningens synpunkter  
Detaljplanen har varit utskickad för samråd under tiden 2019-11-25 – 2020-01-13. 
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en 
samrådsredogörelse.  

Den sakägare som inte fått sina synpunkter har besvarats med motivering utifrån 
förvaltningens ställningstagande kring omfattning av föreslagen exploatering. Se 
kommentar till respektive yttrande i samrådsredogörelsen. 
 
De yttranden som har inkommit under samrådstiden bedöms kunna lösas inom 
ramen för planarbetet, och föreslagen inriktning bedöms inte strida mot 2 kap. PBL. 
Samrådsredogörelsen för detaljplan för Fossa 1:33, daterad 2020-10-12, föreslås 
därför godkännas och att planarbetet fortsätter enligt inriktningen i redogörelsen. 
  

http://www.lysekil.se/


Tjänsteskrivelse  

  

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

 
 
 
 
 
Per Garenius Fredrik Jonasson 
Förvaltningschef Handläggare 

 
Bilaga 
Samrådsredogörelse, detaljplan för Fossa 1:33, daterad 2020-10-12.  
Övriga planhandlingar återfinns på kommunens hemsida. 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten 
Exploatör 

http://www.lysekil.se/


 
 
 

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

 

 

Tjänsteskrivelse Sid 1/1 
 

Datum  Dnr  
 2020-10-14 SBN B-2018-688 

              Samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten  
Fredrik Jonasson, 0523-613369                                    
fredrik.jonasson@lysekil.se 
 

Start-PM  
Ändring för del av stadsplan 14-LYS-126, Kyrkvik 1:150 m.fl., 
Lysekil, Lysekils kommun 
Sammanfattning  
Detta start-PM har tagits fram i syfte att informera om uppstart av ändring för del 
av stadsplan 14-LYS-126, Kyrkvik 1:150 m.fl., Lysekil, Lysekils kommun, samt 
säkerställa startdatum och därmed vilken lagstiftning som gäller för 
detaljplanearbetet.  
 
Syftet med ändringen är att ta bort hitintills outnyttjade byggrätter, samt ej utförd 
lokalgata ”Höjdgatan”, enligt stadsplan 14-LYS-126 på fastigheten del av Kyrkvik 
1:150, och ersätta dessa med kvartersmark utan byggrätter. Ändringen syftar också 
till att skapa förutsättningar för fastighetsreglering av gällande markområde. 

 

Förvaltningens förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner start-PM om ändring för del av stadsplan 
14-LYS-126, Kyrkvik 1:150 m.fl., Lysekil, Lysekils kommun. 

 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har i beslut 2016-05-11 §86 tillstyrkt planbesked utifrån den 
ansökan som inkom till förvaltningen 2016-01-03.  
Sökanden önskar ändra den befintliga stadsplanen från 1930-talet för att ta bort tre 
hitintills outnyttjade byggrätter för bostadsändamål bakom befintliga fastigheter, 
samt möjliggöra för omkringliggande fastigheter att få köpa marken och införliva 
den i de egna tomterna.  

Syftet med ändringen är att ta bort hitintills outnyttjade byggrätter, samt ej utförd 
lokalgata ”Höjdgatan”, enligt stadsplan 14-LYS-126 på fastigheten del av Kyrkvik 
1:150, och ersätta dessa med kvartersmark utan byggrätter. Ändringen syftar också 
till att skapa förutsättningar för fastighetsreglering av gällande markområde.  
 
Detaljplanen arbetas fram genom standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 
(PBL) PBL 5 kap 7 § (2010:900 t.o.m. SFS 2020:603) 

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

 

 
 

http://www.lysekil.se/


 

   

   
   

 

Förvaltningens synpunkter  
Sökanden har under flera år fört en dialog med kommunen och framfört önskemål 
om att det ska genomföras åtgärder så att en exploatering av nya tomter ej kan ske. 
På kommunstyrelsens ledningsutskott, 2014-10-15 § 124, fattades beslut om att den 
dåvarande utvecklingsenheten skulle gå vidare med förslag om försäljning av mark 
till omkringliggande fastighetsägare och även låta dessa upprätta och bekosta en ny 
detaljplan.  
Ansökan om planbesked, daterad 2016-01-03, utgår utifrån KSLU:s beslut om 
markförsäljning och utvecklingsenhetens markutredning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att om gällande plan inte avses genomföras 
så är det lämpligt att den ändras för att stämma överens med de reella 
intentionerna för och användningen av området, så att frågan löses på lång sikt och 
det blir en tydlighet för nuvarande fastighetsägare vad kommunen avser med 
området i framtiden.  
Att ändra stadsplanen skulle även innebära en inkomst för kommunen vid 
försäljning. 
 
Exploatören fungerar som representant för berörda privata fastighetsägare inom 
planområdet under planarbetet. 

 
Ändringen gäller för del av befintlig stadsplan enligt röd markering i illustration 
nedan, övriga områden kommer inte att beröras av planändringen. 



 

   

   
   

 

I samband med att ändringen görs kommer planen att digitaliseras och anpassas till 
Boverkets riktlinjer för planbestämmelser och svensk standard för plankartor. Det 
innebär att planbestämmelserna i den ursprungliga stadsplanen tolkas och i 
plankartan kommer de anges på ett sådant sätt som planbestämmelser formuleras i 
dag. 

 

 

Per Garenius Fredrik Jonasson 
Förvaltningschef Planhandläggare 
 

 
Bilaga 
Kommunstyrelsens beslut om planbesked, daterat daterad 2016-05-11.  
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planenheten 
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 86

Ansökan om planbesked för Höjdgatan, Kyrkvik 1:150 m.fl.
Dnr: LKS 2016-179

Fredrik Häller (LP) och Patrik Saving (LP) anmäler jäv.

En ansökan om planbesked för ny detaljplan för Höjdgatan, Kyrkvik 1:150 m.fl. har
inkommit av fastighetsägarna. Sökandena önskar göra om den befintliga detaljplanen
som är från 1930-talet för att ta bort möjligheten att exploatera ca tre nya tomter
bakom befintliga fastigheter, utan istället låta omkringliggande fastigheter få köpa
marken och införliva den i de egna tomterna. Fastighetsägarna arrenderar idag stora
delar av den aktuella marken av kommunen och använder den bl.a. som tomtmark till
de egna fastigheterna.

Sökandena har under flera år fört en dialog med kommunen och framfört önskemål
om att det ska genomföras åtgärder så att en exploatering av nya tomter inte kan ske.
Det ledde till att kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-06-19 § 120 fattade beslutet
att ge utvecklingsenheten i uppdrag att förhandla med de berörda sakägarna i frågan
om tilläggsköp och detaljplanearbete med inriktning mot att göra marken tillgänglig
för utökning av tomtmark och därefter återkomma till ledningsutskottet efter
förhandlingen. Som underlag för beslutet låg utvecklingsenhetens tjänsteskrivelse
daterad 2013-05-21.

På kommunstyrelsens ledningsutskott fattades därefter 2014-10-15 § 124 beslut om
att utvecklingsenheten skulle gå vidare med förslag om försäljning av mark till
omkringliggande fastighetsägare och även låta dessa upprätta och bekosta en ny
detaljplan.

Under sammanträdet föreslog förvaltningen ett tillägg i beslutsförslaget andra punkt,
att detaljplanen ges prioritet 3 i arbetsprogrammet för detaljplaner och att arbetet

med detaljplanen startar tidigast 2017-08-31 samt efter det att ett avtal om markköp
tecknats med berörda markägare. Planarbetet beräknas därefter pågå i 1,5 till 2 år

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-02, med bilagor.

Yrkande

Mats Karlsson (M) och Lars Björneld (L): Bifall till förvaltningens förslag med
tillägget.

Ronald Rombrant (LP): Mot bakgrund av att det i handlingarna inte framkommer
se enligt gällande detaljplan

yrkar Lysekilspartiet på avslag på ansökan om planbesked.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på förvaltningens förslag mot Ronald Rombrants avslagsyrkande.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Proposition

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Ronald Rombrants
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst till förvaltningens förslag.

Nej-röst för avslag.

Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt förvaltningens
förslag.

Ledamöter/tjg. ersättare Parti Ja Nej Avstår

Jan-Olof Johansson S X

Lars Björneld L X

Ronald Rombrant LP X

Christina Gustafson S X

Mats Karlsson M X

Christer Hammarqvist C X

Jessica Södergren, tjg.ers V X

Catharina Hansson LP X

Inge Löfgren MP X

Yngve Berlin K X

Christoffer Zakariasson SD X

Summa 7 4

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om planbesked för Höjdgatan,
Gamlestan 1:150 m.fl. med den inriktning som angivits i tjänsteskrivelsen.

2. Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen ges prioritet 3 i arbetsprogrammet
för detaljplaner och att arbetet med detaljplanen startar tidigast 2017-08-31
samt efter det att ett avtal om markköp tecknats med berörda markägare.
Planarbetet beräknas därefter pågå i 1,5 till 2 år.

3. Kommunstyrelsen beslutar att ett plankostnadsavtal mellan den sökande och
kommunen ska upprättas samt att den sökande bekostar planarbetet samt
därtill hörande kostnader. Avtalet ska upprättas senast 2 år från beslutsdatum
annars upphör detta planbesked att gälla.

4. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa avgiften för planbeskedet enligt
gällande taxa till 8 860 kronor.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Beslutet skickas till

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten



Tjänsteskrivelse  

  

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

 Datum  Dnr 
 2020-10-15  SBN B-2019-51 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen / Planenheten 
Fredrik Jonasson, 0523-613369                                                                   
fredrik.jonasson@lysekil.se,  

 

Godkännande av granskningsutlåtande  
Detaljplan för Del av Trellebystrands Camping, 
Träleberg 1:138, Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till rubricerad detaljplan.  
Detaljplanen har varit utskickad för granskning under tiden 2017-11-09 - 2017-12-08. 
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande. 

Planarbetet har två syften. Det ena är att återskapa, i den mån det är möjligt, de 
naturvärden som gick förlorade i och med en tidigare exploatering av området. Det 
andra är att möjliggöra permanent bygglov för uppställning av villavagnar genom att 
reglera uppställningsplatser för helårscamping i ett redan ianspråktaget område.  
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan, ÖP 06. 

Då inget behov av betydande justeringar bedömts finnas är 
samhällsbyggnadsförvaltningen av uppfattningen att planförslaget inte behöver ställas 
ut på nytt. Planförslaget kan efter justering enligt ovan därmed överlämnas till 
kommunfullmäktige för antagande. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna granskningsutlåtandet. 
 

Ärendet 
Trellebystrands Camping vill utveckla sin campingverksamhet. Inom det område som 
planen avser står idag cirka 19 stycken villavagnar med tidsbegränsat bygglov. Det 
tidsbegränsade bygglovet ska kunna övergå till permanent bygglov, vilket är möjligt när 
en detaljplan för området upprättats.  
 
Inom planområdet fanns tidigare en fornlämning samt en värdefull bäckravin med 
mycket höga naturvärden enligt Lysekils naturvårdsplan från 2010. När ägaren 
exploaterade området togs vegetationen kring bäcken bort och fornlämningen 
förstördes. Ett upprättande av detaljplanen anses inte medföra någon betydande skada 
på existerande natur- och kulturvärden i området. Utgångspunkten är att denna 
detaljplan ska leda till att bäckravinen återskapas och skyddas mot framtida 
byggnationer. Detta görs genom upprättandet av en skötselplan för området. 

Planarbetet har därför två syften. Det ena är att återskapa, i den mån det är möjligt, de 
naturvärden som gick förlorade i och med en tidigare exploatering av området.  
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Det andra är att möjliggöra permanent bygglov för uppställning av villavagnar genom att 
reglera uppställningsplatser för helårscamping i ett redan ianspråktaget område. 

 

Förvaltningens synpunkter  
Detaljplanen har varit utskickad för granskning under tiden 2017-11-09 - 2017-12-08. 
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande.  
Se kommentar till respektive yttrande i utlåtandet. De yttranden som har inkommit 
under samrådstiden bedöms kunna lösas inom ramen för planarbetet, och föreslagen 
inriktning bedöms inte strida mot 2 kap. PBL. Granskningsutlåtandet för detaljplan för 
del av Trellebystrands Camping, Träleberg 1:138, daterad 2020-09-17, föreslås därför 
godkännas.  
 
Då inget behov av betydande justeringar bedömts finnas är 
samhällsbyggnadsförvaltningen av uppfattningen att planförslaget inte behöver ställas 
ut på nytt. Planförslaget kan efter justering enligt inriktningen i redogörelsen därmed 
överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 
 
 
Per Garenius Fredrik Jonasson 
Förvaltningschef Handläggare 

 
 
 
Bilaga 
Granskningsutlåtande, detaljplan för Del av Trellebystrands Camping, Träleberg 1:138, 
Lysekils kommun, daterad 2020-10-15. 
 

Övriga planhandlingar återfinns på kommunens hemsida. 
 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten 
Exploatör 

http://www.lysekil.se/


Tjänsteskrivelse  

  

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

 Datum Dnr 
 2020-10-13 B 2019–456 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen / Planenheten 
Frida Mellgren, 0523 61 33 32                                                                       
frida.mellgren@lysekil.se 

 

Godkännande av samrådsredogörelse av detaljplan för Södra 
Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl., Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till rubricerad detaljplan.   
Förslaget till detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för att anlägga en 
friskvårdsanläggning inklusive hotell och tillhörande annexbyggnader. 
 
Detaljplanen samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har varit utskickad för 
samråd under tiden 2020-06-08 till 2020-07-12. Inkomna synpunkter har 
sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse.   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen. 
 

Ärendet 
Förslaget till detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för att anlägga en 
friskvårdsanläggning inklusive hotell och tillhörande annexbyggnader. 
 
Kommunen har konstaterat att ett genomförande av detaljplanen medför en 
betydande miljöpåverkan. Kommunens ställningstagande har bekräftats av 
Länsstyrelsen. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och varit utskickat 
tillsammans med övriga planhandlingar under samrådet som varade under tiden 
2020-06-08 till 2020-07-12. Länsstyrelsen bedömer att 
miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats på ett riktigt sätt.  
 
Ett samrådsmöte har hållits i kommunfullmäktigesalen i stadshuset den 16 juni.  
De synpunkter som har inkommit under samrådstiden har sammanställts och 
kommenterats i en samrådsredogörelse.   
 

Förvaltningens synpunkter  
De synpunkter som framkommit i yttranden under samrådsskedet bedöms kunna 
lösas på ett tillfredsställande sätt inom ramen för planarbetet. Se kommentar till 
respektive inkommit yttrande i samrådsredogörelsen. Samrådsredogörelsen för 
Grönskult 1:42 m.fl. föreslås därför godkännas och att planarbetet fortsätter enligt 
inriktningen i redogörelsen.  
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Per Garenius Frida Mellgren   
Förvaltningschef Handläggare 

 
Bilagor 
Plankarta, daterad 2020-05-15 
Planbeskrivning, daterad 2020-05-15 
Samrådsredogörelse, detaljplan för Södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl. daterad 
2020-10-13 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten 
Exploatör 

http://www.lysekil.se/
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Handlingar 
Detaljplanen består av: 

• Plankarta, 2020-05-15 
• Planbeskrivning (denna handling) 
• Illustrationskarta, 2020-05-14 
• Fastighetsförteckning, 2020-05-19 
• Miljökonsekvensbeskrivning 2020-04-15  
• Behovsbedömning, 2014-03-24 
• Påverkansanalys, Bornstein Lyckefors Ark AB 2013-12-06, rev 2015-03-10 - 

komplettering till påverkansanalys, 2020-01-2 
 
Utredningar:  
 
• Arkeologisk förundersökning, SHM, 2015:83 
• Arkeologisk utredning, Bohusläns museum, Rapport 2007:15 

 
• Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning, Naturcentrum, juni 2009 
• Åtgärder för att nå goda livsbetingelser och en gynnsam bevarandestatus för större 

vattensalamander, 2010-07-05 
• Inventering av stor vattensalamander och strandpadda, Naturcentrum, 2011 
• Bedömning av påverkan på fågelliv, Naturcentrum, 2015-03-10 

 
• VA- och dagvattenutredning, Energi- och VVS-projekt AB, 2014-05-22, rev 2015-10-27 
• 7st bilagor tillhörande VA- och dagvattenutredning, Energi- och VVS-projekt AB 

 
• Geoteknik, radon och bergteknisk utredning, WSP, 2012-10-30 

 
• Trafikutredning, Reinertsen Sverige AB, 2015-03-29, rev 2015-10-29 
 

Underlag:  

• Kustområdet och skärgården i Bohuslän, Länsstyrelsen Västra Götaland, 2000:8 
• Riksintressen, stöd för hantering av riksintressen i fysisk planering, Länsstyrelsen 

Västra Götaland, 2018:46 
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Inledning  
Detaljplanens historik och bakgrund 
En detaljplan för Södra Stockevik, antogs av kommunfullmäktige 2016-03-31. Planen 
upphävdes av mark-och miljödomstolen 2017-07-03 med hänvisning till bla. att ett 
genomförande av planförslaget skulle innebära en påtaglig skada på områdets natur-och 
kulturvärden enligt 4 kap. 1 § MB. Motivet för beslutet var i huvudsak grundad på att 
föreslagen exploatering berörde ett orört naturområde samt omfattningen av exploateringen. 
Planområdets areal har reducerats i nuvarande planförslag från 11.2 hektar till ca 3.4 hektar. 
Med hänsyn till mark- och miljödomstolens dom har planförslaget omarbetats och 
planområdets omfattning har minskat med 70%. Det aktuella området berörs inte längre av 
strandskydd och byggrätter för nya bostäder har tagits bort i nuvarande planförslag.  
 
Planens syfte och huvuddrag  
Förslaget till detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för att anlägga en 
friskvårdsanläggning inklusive hotell och tillhörande annexbyggnader. 
Friskvårdsanläggningen ska anpassas till topografin för att minimera dess påverkan på 
landskapsbilden. 

Avsikten med friskvårdsanläggningen är att skapa ett åretruntbaserat besöksmål, en 
anläggning för rekreation och turism. Anläggningen kommer att bidra med väsentligt ökad 
sysselsättning, komplettera de näringar som har anknytning till området och näringslivet på 
orten samt tryggad service på Skaftö, vilket även ger förutsättningar för fler åretruntboende 
till ön. Målsättningen med planen är även att skapa en ny målpunkt för boende och besökare 
som kan öka Skaftös attraktivitet och Lysekils konkurrenskraft som turistmål. Anläggningen 
bedöms utgöra ett väsentligt komplement kopplat till den befintliga näringslivsstrukturen 
med avseende på bland annat den befintliga besöksnäringen. 
 

Planprocessen 
Planprocessen drivs med så kallat utökat planförfarande enligt 5 kap 7 §, plan- och bygglagen 
(2010:900), då förslaget bedöms vara av betydande intresse för allmänheten och i övrigt av 
stor betydelse. 
Detaljplanen kommer att samrådas och ställas ut för granskning innan den kan tas upp för 
antagande. Tidpunkten för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas. 

 
 
Preliminär tidplan för planarbetet 
Beslut om samråd  juni 2020   
Samråd   juni-juli 2020 
Beslut om granskning  Hösten 2020 
Granskning   Hösten 2020  
Antagande i KF  Vintern 2020/2021 
 

Plandata 
Lägesbestämning, areal och avgränsning 
Planområdet ligger på Skaftös västra del, mellan Grundsund och Stockevik. Områdets areal 
uppgår till 3,4 ha. Planen omfattar fastigheterna Grönskult 1:42, Grönskult 1:33, Grönskult 
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1:6 samt del av Grönskult 2:18.  
Planområdet gränsar till Långedalsvägen i öster och når ca 150 m väster om befintlig gång- 
och cykelväg mellan Stockevik och Grundsund. I norr ligger planområdet ca 400 meter från 
bebyggelse i södra delen av Stockeviks samhälle och ansluter även till befintlig golfbana. I 
söder avgränsas planområdet mot tillfartsvägen till Skaftös vattentorn.  
 

 
Orienteringskarta, röd markering redovisar lokalisering av planområdet  
 

Markägoförhållanden 
Marken inom planområdet är huvudsakligen i enskild ägo med fastigheterna Grönskult 1:6 
och Grönskult 1:42 som de största ägorna. För fullständig redovisning av 
fastighetsägoförhållanden och servitut inom och intill planområdet, se tillhörande 
fastighetsförteckning. 
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Avvägningar enligt miljöbalken  
Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB 
I Miljöbalkens 3 kapitel föreskrivs att mark- och vattenområden ska användas för det eller de 
ändamål som de är mest lämpade för. Vidare anges att stora mark- och vattenområden som 
inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller  
andra ingrepp i miljön så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
påverka områdenas karaktär. Områden som är ekologiskt känsliga, har betydelse för fiske 
eller vattenbruk, har natur- eller kulturvärden, är värdefulla för friluftslivet, är särskilt 
lämpliga för industriell produktion, energidistribution, kommunikationer mm eller har 
betydelse för totalförsvaret ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dessa. Om de 
är utpekade som riksintressen ska de skyddas mot åtgärder som kan orsaka påtaglig skada på 
riksintressena. 
 
Planområdet berör inga utpekade riksintressen för kulturmiljövård.  
 
Planområdet berörs inte direkt av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6§ men 
havsområdet i väster är av riksintresse för naturvård. De värden som avses är framförallt 
knutna till Gullmarns naturreservat.  
 
Hela Bohusläns kust och havsområden är av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6§. När 
det gäller riksintresse för friluftsliv spelar förutsättningarna för naturupplevelser och 
friluftsverksamhet samt tillgänglighet för allmänheten stor roll. Detaljplaneförslaget strävar 
efter att stärka riksintresset för friluftsliv genom att beakta turismens intressen. Friluftslivets 
intressen ska beaktas genom att naturen i området kan bli mer tillgänglig och mer frekvent 
besökt än i dagsläget. Exempel på viktiga aspekter utifrån friluftslivet är att naturliga och 
allmänt tillgängliga utsiktspunkter i området bevaras. Friskvårdsanläggningen blir en 
målpunkt för boende och besökare vilket bidrar till att friluftslivet inom området kan komma 
att öka samtidigt som hotellet bidrar med övernattningsmöjligheter. Lokalt i den lilla skalan 
kommer karaktären på området att förändras. 
 
För att inte skada rekreationsupplevelsen i området har friskvårdsanläggningens utformning 
analyserats noggrant där dess skala, lokalisering och anpassning till landskapet studerats. 
Detaljplanens bestämmelser syftar till att utveckla och tillgängliggöra naturområdet på ett 
bra sätt. Bestämmelserna innefattar tillåten markanvändning, fördelningen av 
allmänplatsmark och kvartersmark, tillåten byggnadsarea, utformningsbestämmelser såsom 
materialval, byggnads- och nockhöjder, våningsantal, taklutning samt bestämmelser 
angående fastighetsindelning och även utformning av parkeringsplats etc.  
 
Planområdet ligger inom försvarsmaktens påverkansområde enligt MB 3 kap 9§. 
 

Särskilda hushållningsbestämmelser och Natura 2000, 4 kap MB 
 
Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB 
Planområdet omfattas, liksom resten av kustområdena i Lysekils kommun, av särskilda 
hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1 § miljöbalken och är av riksintresse med hänsyn till 
natur- och kulturvärden i området. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får 
komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- 
och kulturvärden.  
 
För att studera planförslagets påverkan på natur- och kulturvärden har bland annat en 
påverkansanalys gällande landskapsbilden tagits fram. Planförslaget har därefter utvecklats 
genom att utformningen och utbredningen av anläggningen bearbetats mer i detalj. Tack vare 
att friskvårdsanläggningen har kunnat anpassas till landskapet så bedöms inte ett 
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genomförande av planen medföra påtaglig skada på riksintressena enligt 4 kap.  
 
Föregående planförslag upphävdes av mark-och miljödomstolen 2017-07-03 med hänvisning 
till bla. att genomförande av planförslaget skulle innebära en påtaglig skada på områdets 
natur-och kulturvärden enligt 4 kap. 1 § MB. En alltför omfattande exploatering av ett orört 
naturområde var huvudorsaken till att domstolen bedömde att det förelåg en påtaglig skada 
på riksintresset. 
 
Planområdets areal har reducerats sedan det föregående planarbetet från 11.2 hektar till ca 
3.4 hektar. Med hänsyn till mark- och miljödomstolens dom har planförslaget omarbetats 
och planområdets omfattning har minskat med 70%. 
 
De övergripande ställningstaganden som kommunen gjort gällande miljöbalken 4 kap 4 § 
(särskilda hushållningsbestämmelser för högexploaterad kust) i sin gällande ÖP ger stöd för 
detaljplanens genomförande. I gällande ÖP är det aktuella området utpekat som R1 
(utbyggnadsområde). Även betydelsen av utvecklingen av helårsturismen lyfts fram i ÖP (se 
vidare under avsnittet tidigare ställningstaganden).   

De särskilda värden och kvaliteter som utmärker den aktuella platsen är främst att den 
ursprungliga karaktären i området i huvudsak är kvar, vilket i det här fallet handlar om en i 
huvudsak orörd natur och det karaktäristiska bohuslänska landskapet. I viss utsträckning har 
området även kvaliteter med avseende på att utgöra en rekreationsmiljö under åtminstone 
del av året. De karaktärsdrag som i övrigt tillskrivs den högexploaterade kusten i den 
fördjupade värdebeskrivningen av ett nationallandskap ”Kustområdet och skärgården i 
Bohuslän, Länsstyrelsen Västra Götaland 2000:8, finns inte på ett tydligt sätt inom eller i 
anslutning till planområdet. De karaktärsdrag för den högexploaterade kusten i sin helhet 
som har lyfts fram i rapporten är: 

Kusten från Lysekil och söderut – den ”Högexploaterade kusten” 

1. Ursprunglighet inom vissa delar av området 

2. Närhet till områden med många människor 

3. Förutsättningar för rörligt friluftsliv: badplatser, fiskeplatser, möjligheter till båtsport 

4. Rekreationsmiljö för ett stort antal människor 

5. Tillgängliga och attraktiva bad-, strand- och skärgårdsområden i vissa delar 

6. Högklassiga fornlämningsmiljöer 

7. Talrika äldre bebyggelse- och verksamhetsmiljöer 

8. Vetenskapliga natur- och kulturvärden 

9. En i sig värdefull kombination av högklassiga natur- och kulturvärden 

Byggnadernas utformning i förhållande till de värden som finns på platsen har getts mycket 
stort utrymme för att inte nationallandskapets kvaliteter ska förvanskas eller försvinna och 
därmed medföra en påtaglig skada. Kommunens sammanvägda bedömning av påverkan på 
riksintresset är att den delvis förstärks och delvis blir oförändrad/försvagad. Med tanke på 
den inpassning av byggnaderna i skala, volymer, materialval och färg innebär det i vissa 
avseenden en förstärkning av upplevelsen av riksintresset så tillvida att besökaren upplever 
en arkitektonisk helhetsupplevelse mellan de övergångar som blir mellan det ursprungliga 
och det av människan, på ett ödmjukt och hänsynsfullt sätt, inpassade byggnadsverket så att 
man får en upplevelse av ”en integrerad förändring i riksintresset”. En mer lokal upplevelse 
på plats kan naturligtvis upplevas som ett större ingrepp och t.o.m. anses vara en försvagning 
av riksintresset eftersom en tidigare orörd och opåverkad plats blivit ianspråktagen för 
turismens och besöksnäringens ändamål. Sammantaget bedöms således inte någon påtaglig 
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skada uppstå med hänsyn till de kärnvärden som utgör riksintresset i fråga. 
 

Utveckling av det lokala näringslivet, 4 kap 1 §, andra stycket MB 
Planförslaget bedöms utgöra en väsentlig utveckling av det lokala näringslivet i Lysekil 
allmänhet och på Skaftö i synnerhet. Planförslaget vars syfte är att uppföra en 
friskvårdsanläggning innebär en utveckling av det lokala näringslivet som har sin nuvarande 
bas i turismen och besöksnäringen. Friskvårdsanläggningen bedöms påverka det lokala 
näringslivet positivt på så vis att det skapar arbetstillfällen även året runt. 
 
På Skaftö har havet och småbruket varit sysselsättningen genom århundranden. Under 
sillperioden på 1700-talet började Stockevik byggas upp permanent.  
I slutet av 1800-talet började havsbadorterna växa upp utmed västkusten, så även i Lysekils 
kommun. Lysekil växte fram till en exklusiv badort och bidrog till Lysekils framväxt som en 
betydande badort och startade där byggandet av Sveriges första inomhusbad. Denna epok 
sätter fortfarande sin prägel i Lysekils kommun. I Stockevik som är den närmast belägna 
småorten till friskvårdsanläggningen har historiskt haft ett antal pensionat för att möta 
allmänhetens efterfrågan till havsvattnet.  
I dag är turismen och besöksnäringen åter en av de viktigaste inkomstkällorna för många av 
orterna längst med västkusten. Besöksnäringen i Sverige växer för varje år och har under 
2000-talet varit en av de tjänstenäringar som skapat flest arbetstillfällen. Allt fler kommuner 
och regioner arbetar aktivt med att utveckla besöksnäringen i en positiv och hållbar riktning 
utifrån Agenda 2030, detta gäller även Lysekils kommun som arbetar för att skapa 
besöksnäringar som är attraktiva året runt. ÖP 06 nämner även att det är en brist på 
turistanläggningar i kommunen. 
Besöksnäringens utveckling får allt större betydelse i landets kommuner och regioner och på 
många platser är näringen idag betydelsefull för det lokala samhällets utveckling.  
Antalet noterade gästnätter i regionen stiger. Bryter man ner siffrorna per delområde är det 
Bohuslän som ökar mest procentuellt i antalet gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem. 

Planförslaget kommer innebära en ökad sysselsättning och ökade arbetstillfällen på orten, 
initiativtagarna räknar med en genomsnittlig årsbemanning på ca 50–70 anställda. 
Omedelbart norr om planområdet finns en golfbana med 18 hål, golfshop, uthyrningsrum 
samt restaurang. Friskvårdsanläggningen kompletterar det befintliga utbudet på orten och är 
förankrat till ortens historia bland annat med hänvisning till havsbadorter. 
Friskvårdsanläggningen är en lokal näringsverksamhet och kommer innebära en tillväxt i 
befintliga näringsgrenar i kommunen. Verksamheten har en tydlig koppling till den befintliga 
näringslivsstrukturen.  
 
Kommunens bedömning är att detaljplanen innebär en långsiktigt hållbar utveckling av det 
lokala näringslivet varför den är förenlig med riksintresset. 
 
Högexploaterad kust, 4 kap 4§ MB 
Planområdet omfattas av 4 § 4 kap. miljöbalken (högexploaterad kust), där fritidsbebyggelse 
endast får komma till stånd i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.  
 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 
Enligt Miljöbalken 5 kap 1 § får regeringen för vissa geografiska områden eller för hela landet 
meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs 
för att varaktigt skydda människors hälsa och miljö eller för att avhjälpa skador på eller 
olägenheter för människors hälsa eller miljö (miljökvalitetsnormer).  
 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
Beträffande luftföroreningar finns miljökvalitetsnormer enligt Luftkvalitetsförordningen  
(2010:477) för sju typer av ämnen i utomhusluft.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lysekil
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I Lysekils kommun och särskilt på Skaftö med relativt låg trafikbelastning och stor 
luftomsättning bedöms föroreningshalternas samtliga värden ligga långt under gällande 
gränsvärden. Luftkvaliteten bedöms inte påverkas av planförslaget i den grad att 
miljökvalitetsnormerna överskrids. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Gullmarsfjorden omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. En dagvattenutredning har 
utförts av Energi & VVS-Projekt AB. Utredningen visar hur dagvatten från planområdet kan 
omhändertas så att miljökvalitetsnormerna för vatten inte försämras i Gullmarsfjorden. 
 

• Dagvatten (MKN) 
Ett genomförande av detaljplanen innebär inte att tillflödet av dagvatten till havet 
förändras nämnvärt eftersom dagvattnet även kommer fördröjas genom ett så kallat 
grönt tak på anläggningens huvudbyggnad samt att en del av dagvattnet från 
exempelvis den större parkeringsytan ska fördröjas i en befintlig lågpunkt i 
landskapet och bilda en dagvattendamm. Planförslagets genomförande bedöms inte 
motverka att god ekologisk status kan uppnås eller bidra till förändring av den 
kemiska statusen.  

• Spillvatten (MKN) 
Den nya bebyggelsen inom planområdet kommer att anslutas till kommunens 
reningsverk vilket innebär att påverkan på grund- eller ytvatten av spillvatten lokalt 
blir obefintlig. Vid utbyggnad av allmänt ledningsnät i planområdet ökar 
förutsättningarna för att även angränsande fastigheter ska kunna anslutas till 
allmänna ledningar. 

• Renvatten (MKN) 
Den nya bebyggelsen inom planområdet kommer att anslutas till allmänna ledningar 
för dricksvatten. I den till detaljplanen hörande VA-utredningen redovisas att 
kapacitet för uttagsökningen finns.   

 
Sammanfattningsvis bedöms konsekvenserna av planen ej medföra att möjligheterna att 
uppnå gällande miljökvalitetsnormer försvåras. Förutsättningarna för att angränsande 
fastigheter ska kunna anslutas till allmänna ledningar förbättras. 
 
Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller 
Normen avser att skydda människors hälsa från skadliga effekter från störande 
omgivningsbuller från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet.  
På Skaftö är det främst vägtrafiken som kan generera störningar. Den trafikökning som 
planförslaget medför bedöms vara relativt begränsad och miljökvalitetsnormen bedöms 
därför inte komma att överskridas. 
 

Skydd av område, 7 kap MB  
Strandskydd  
Planområdet omfattas inte av strandskydd.  
 
Natura 2000 
Gullmarsfjordens vattenområde är delvis ett Natura 2000-område och därmed av 
riksintresse enligt miljöbalken. Planområdet ingår inte i Natura 2000-området men ligger 
inom avrinningsområdet till fjorden.  
För att inget vattenområde ska påverkas negativt blir dagvattenhanteringen inom området 
väsentlig. Tanken är att allt dagvatten ska tas hand om lokalt (LOD) enligt Lysekils kommuns 
dagvattenpolicy från 2010. En del av anläggningens tak planeras ha vegetation, så kallat 
grönt tak, och i ett lågpunktsområde kommer en dagvattendamm att utvecklas. 
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Lokala miljömål 
De lokala miljömålen som redovisas i ÖP 06 ska integreras i samhällsplaneringen och 
balanseras mot sociala och samhällsekonomiska intressen. Av de lokala miljömålen har 
aktuell detaljplan koppling till målet God bebyggd miljö, vilket innebär:  
 
• Den fysiska planeringen och samhällsbyggandet skall ske på sådant sätt att de lokala 
miljömålen avseende energianvändning, användning av icke fossila bränslen och 
transportpåverkan nås. 
Planförslaget innebär att en friskvårdsanläggning etableras i anslutning till Stockeviks 
samhälle, befintlig golfbana och bad- och rekreationsområden. All bebyggelse ska uppföras 
energieffektivt och följa de mål som anges i Lysekils kommuns energiplan. Planförslaget 
innebär också upprustning och utbyggnad av gång- och cykelväg längs med Långedalsvägen 
samt anläggning av gång- och cykelvägar inom planområdet.  
 
• Kommuninvånarna skall inte utsättas för bullerstörningar över de riktvärden som 
riksdagen fastställt. 
Boende på Skaftö bedöms generellt ej vara eller bli påverkade av bullerstörningar. Den 
trafikökning som planförslaget medför (se vidare under rubrik Gator och Trafik) blir  
relativt begränsad och miljökvalitetsnormen bedöms därför inte riskeras att överskridas. 
 
• Radonhalten i samtliga skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/m3 luft och 
att radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3. 
Området består av gnejs ur Stora Le-Marstrandsformationen, en grupp bergarter med 
generellt sett låg uranhalt. Sannolikheten för inträngningar ifrån denna bergart med lokalt 
högre uranhalt som följd är stor varför byggnadsåtgärder vid genomförandet bedöms bli 
aktuella. 
 
Övriga förordnanden 
Detaljplaneförslaget berörs inte av några övriga förordnanden.  
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Tidigare ställningstaganden  
Översiktliga planer 
Lysekils kommuns översiktsplan, ÖP 06 är antagen 2006-06-21 samt aktualitetsförklarad 
2010-10-28.Planområdet är i ÖP 06 utpekat som "R1" (utbyggnadsområde) respektive "R18" 
(område på inre Skaftölandet).  
 
ÖP 06 lyfter fram den stora betydelsen av turismen. Inte minst som en viktig inkomstkälla. 
Ett problem i kommunen idag är att turismen är starkt säsongsbunden. Turistnäringar som 
sträcker sig över hela året är extra attraktiva och betydelsefulla för kommunen. Föreslagen 
friskvårdsanläggning, med tillhörande restaurang, hotell och konferenslokaler, innebär en 
sådan näring som kan stärka turistunderlaget året runt och ge följdeffekter i nya näringar.  

I ÖP 06 sägs vidare att ”viktiga förutsättningar för möjligheten att besöka Lysekil är goda 
kommunikationer och tillgång till övernattningsmöjligheter”. Friskvårdsanläggningen 
skulle stärka båda dessa aspekter. Ett genomförande medför att gång- och cykelvägar anläggs 
samt att ett hotell uppförs. ÖP 06 nämner även att det är en brist på turistanläggningar i 
kommunen. 
 
Slutsatsen är att planförslaget i huvudsak följer fastslagna riktlinjer i ÖP 06. Planförslaget 
ligger även i linje med kommunens vision och allmänna intresse att skapa besöksnäringar 
som är attraktiva året runt. 
  
Detaljplaner 
Planområdet omfattas inte av några tidigare detaljplaner. 
 

Kommunala program  
Boendestrategi  
I boendestrategin presenteras sex övergripande strategiska mål för att nå visionen 15 500 
invånare i kommunen. Bland de sex målen berör planförslaget målet ”Skapa fler 
arbetstillfällen för boende i kommunen”. 
 
Grönstrategi 
I grönstrategin presenteras fyra delmål. Bland de fyra delmålen berör planförslaget delmål 1 
– planering ”Vi förvaltar och nyttjar våra mark- och naturresurser på ett hållbart sätt” 
 
Dagvattenhantering 
Riktlinjer för dagvattenhantering i Lysekil, antagen av KF 2011-06-22, ska tillämpas.  
 
Parkeringsnorm 
Parkeringsnorm för Lysekils kommun, antagen i kommunfullmäktige 2011, ska tillämpas. 
 
Kulturmiljöprogram  
Området är inte en del av kommuns kulturmiljöprogram.  
 

Planprogram  
Inget planprogram har upprättats inför denna planhandling. Däremot har föregående 
planarbete (dnr LKS 11-83-214) inom berört område legat till grund för upprättandet av 
denna planhandling.  
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Behovsbedömning av MKB  
Miljöbedömning 
En behovsbedömning har gjorts för att bedöma om detaljplanens genomförande kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen presenteras i ett separat dokument 
vilket bifogas planhandlingarna.  
 
Sammanfattning av behovsbedömningen 
Förändringen av markanvändningen berör ett område i anslutning till Stockeviks samhälle. 
Platsen där friskvårdsanläggningen föreslås är obebyggd och berör riksintresse för friluftsliv. 
Området ligger även utanför Natura 2000-området (Gullmarsfjorden) men del av dess 
dagvatten mynnar slutligen, efter fördröjning och rening, i Gullmarsfjorden. Detta ställer 
stora krav på dagvattenhanteringen.  
 
Planförslaget överensstämmer huvudsakligen med intentionerna i kommunens 
översiktsplan. Planförslaget ligger vidare i linje med kommunens ambition och de allmänna 
intressena att skapa underlag för nya näringar knutna till rekreation och turism. 
Sammanfattningsvis så ser kommunen att detaljplanen har goda förutsättningar att stärka 
riksintresset enligt 3 kap 6 § som planområdet inryms inom. 
 
Kommunens ställningstagande  
Kommunen anser att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska utföras med anledning av 
att Länsstyrelsen i yttrande (2011-05-23) meddelade att de befarar att planförslaget kan 
medföra en betydande miljöpåverkan på närliggande riksintressen för friluftsliv enligt 3 kap 1 
och 6 §§ och natur- och kulturmiljön enligt 4 kap 1 och 4 §§. 
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Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB), daterad 2014-08-29 och reviderad 2015-04-29 har 
sammanställts i ett nytt dokument, daterat 2019-12-02. Det nya dokumentet innehåller ingen 
ny information, de ändringar som är genomförda berör endast uppdaterade siffror kring 
planområdets areal samt uppdatering av gällande planbestämmelser. Anledningen till att en 
ny sammanställning har upprättats är för att förtydliga nuvarande planförslag. 
Miljökonsekvensbeskrivningen daterad 2014-08-29 innehöll ett större planområde, 
bostadsbebyggelse samt strandskydd. Dessa delar har nu utelämnats.  
 
Beskrivningens slutsatser bidrar till att utforma ett väl bearbetat planförslag för att en hållbar 
utveckling ska främjas. Arbetet med att anpassa planförslaget i enlighet med MKB:s 
slutsatser kommer att pågå under hela planprocessen.  
Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar nuläget, planförslagets konsekvenser samt ett 
nollalternativ som är en beskrivning av miljöförhållanden och miljöns sannolika utveckling 
om detaljplanen inte genomförs. I MKB:n redovisas även förslag till åtgärder som kan 
minska negativa på miljön.  
 

Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) 
I MKB:n redovisas den grad av påverkan som planförslaget bedöms medföra. 
Påverkansgraden rangordnas i tre nivåer i skalan liten, måttlig och stor. Slutligen redovisas 
planens samlade miljöpåverkan. För en mer djupgående analys av de olika ämnesområdena, 
se miljökonsekvensbeskrivningen. 
 

• Landskapsbild  
Konsekvenser bedöms till små-måttliga.   

• Naturmiljö  
De negativa konsekvenserna på planområdets utpekade naturmiljöer bedöms bli små. 
 

• Dagvatten 
Inga negativa konsekvenser bedöms uppstå. 
 

• Friluftsliv 
Den sammantagna bedömningen är att planförslaget medför små negativa  
konsekvenser på riksintresset för friluftsliv.  
Den negativa konsekvensen för närrekreation bedöms som måttlig ur ett lokalt perspektiv.  
 

• Kulturmiljö 
Små negativa konsekvenser bedöms uppstå. 
 

• Markanvändning 
 
Miljöbalken kap 4 
Planområdet innehåller bebyggelsetypen friskvårdsanläggning. Friskvårdsanläggningen är en 
lokal näringsverksamhet. Den ligger inte i direkt anslutning till tätort men inom ett område 
som i översiktsplanen avsatts för tätortsutbyggnad. Anläggningen ska därmed inte hindras av 
lagstiftningen enligt miljöbalken kap 4 § 1. Anläggningen ska ändå utformas med hänsyn till 
platsens natur och kulturvärden.  

Översiktsplanen 
Friskvårdsanläggningen bedöms i huvudsak vara förenlig med översiktsplanen.  
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Sammanfattande slutsats 
Planförslagets utformning innebär sammantaget liten till måttlig påverkan inom de ovan 
nämnda sakområden som studerats i miljöbedömningen. MKB:n redovisar dock även 
utmaningar inom planarbetet. Miljöbedömningens synpunkter har varit ett viktigt 
hjälpmedel i att utveckla planförslaget.  
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Planförslaget: 
Förutsättningar, förändringar och konsekvenser  
 
Natur 
Mark och vegetation  
Förutsättningar:  
Inom planområdet är bergets högsta topp på nivån ca 45 m över nollnivån. Åsebergets 
dominerande topp, utanför planområdet där vattentornet ligger, har nivån +60 m. Terrängen 
avtar mot öster där områdets lågpunkt sammanfaller med Långedalsvägen med höjden +25 
m över havet. 
 
Landskapet är typiskt kustnära bohusnatur: starkt kuperat med flera större och mindre 
sprickdalar och en mosaik av öppna till halvöppna hällmarker och löv- och barrskog. 
Planområdets västra del består av kuperad terräng med till huvuddelen berg i dagen. 
I sprickdalarna och i de större sänkorna växer huvudsakligen lövskog men fläckvis även  
barrskog. Skogsbestånden är relativt unga och har generellt inga eller endast låga 
naturvärden.  
 
Naturcentrum har utfört en naturvärdesbedömning av planområdet. Den genomförda 
bedömningen utgår från tre olika klasser av naturvärden, s.k. unika naturvärden, höga 
naturvärden samt naturvärden. Totalt noterades två naturvärdesobjekt inom planområde. Nr 
6 är en av flera mindre vattensamlingar och innehar naturvärde. Nr 7 är en på senare år 
gallrad blandskog i områdets centrala del och är oklassad, d.v.s. utan naturvärde men ändå 
värd att beakta. 
I utredningsområdet har ett stort antal fågelarter observerats. Enligt Naturcentrum som gjort 
en kompletterande bedömning av påverkan på fågellivet så försvinner givetvis några hektar 
av lämplig miljö för dessa arter, men tillgången på alternativa häcknings- och 
födosöksmiljöer är tillräcklig för att bestånden inte ska påverkas påtagligt negativt vare sig på 
kommunal eller regional nivå. 
 
Förekomst av stenmurar och andra forn- och kulturlämningar vittnar om att markerna 
historiskt har brukats. 

Planförslaget: 
Friskvårdsanläggningens lokalisering föreslås mellan två höjdpartier i ett parti med 
blandskog som på senare år gallrats. Enligt utförd naturvärdesinventering har området inte 
några utpekade speciella naturvärden även om det är en vacker naturmiljö - se bild nedan.  
 

 
Gallrat område med rester av stenmur 
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Den planerade friskvårdsanläggningen berör även ett av de flera småvatten (en mindre 
vattensamling och den vegetation som finns i dess omedelbara närhet) som nämns i 
naturvärdesinventeringen. Inga populationer av groddjur, paddor eller större 
vattensalamandrar påverkas dock eftersom varje enskild vattensamling inte är av stor 
betydelse enligt naturinventeringen. Den berörda vattensamlingen ska dock studeras vidare i 
projekteringsskedet och kan komma att sparas. Detta går inte att fastställa i planskedet 
eftersom ett bevarande av den kan påverka huvudbyggnadens utformning och anpassning till 
landskapet. Huvudbyggnaden är idag utformad för att följa topografin och anpassad för att 
bryta horisontlinjen. Skulle man styra ett bevarande av vattensamlingen så skulle det kunna 
resultera i att en högre byggnad behövs för att erhålla samma byggnadsarea. Detta är inte 
önskvärt ur landskapsbildssynpunkt.  

Föreslagna annexbyggnader i anslutning till friskvårdsanläggningen lokaliseras på mark med 
berg i dagen utan dokumenterade naturvärden. 

Befintlig tillfartsväg, som föreslås byggas om, passerar förbi ett mindre hällmarks-område i 
odlingslandskapet där en rödlistad mossvegetation förekommer. Byggnationen ska inte 
påverka hällmarken. I planområdets västra del anläggs ny väg på plan mark, från 
”Vattentornsvägen” fram till friskvårdsanläggningen. Ny väg anläggs också fram till 
annexbyggnaderna. Vägens sträckning ska projekteras för att klara tillgänglighet och 
begränsa omfattning av sprängning i berget. 
 
Stenmurar inom jordbruksmark ska bevaras. Stenmurar inom bevarad naturmark behålls 
opåverkade. Inom kvartersmark, i anslutning till planerad bebyggelse, föreslås murar sparas 
där det är möjligt och införlivas som en naturlig del i landskapet. 
 
Icke biotopskyddade murar som trots allt påverkas av planens genomförande föreslås 
återuppbyggas i nya lägen inom området för att behålla landskapets karaktär och biologiska 
mångfald. Murarna kan även samlas som stenrösen i soliga lägen vilket skapar bra livsmiljöer 
för ett flertal olika djur och insekter.  
 
Blandskog lämnas för fri utveckling. Dess lummighet bevaras och värdet för friluftsliv 
behålls. Vid p-platsen avverkas träd och nya bryn skapas i dess anslutning. Refugerna och 
kanterna på den större parkeringsplatsen föreslås bli till mikroängar. På några platser runt p-
platsen föreslås det även uppsättning av så kallade ”bihotell” för att ytterligare stärka den 
biologiska mångfalden. 
 
Det tätortsnära grönområdet kan genom skötsel utvecklas till att bli ännu mer attraktivt och 
mer frekvent utnyttjat än vad det är i dagsläget. Karaktären på planområdet kommer dock 
oundvikligen att förändras om den planerade byggnationen genomförs.  
 
Bergteknik och geoteknik 
Förutsättningar: 
De västra och norra delarna av planområdet består i huvudsak av bergsområden. Området är 
typiskt bohuslänskt, vilket innebär kraftigt kuperat med berg i dagen i höjdpartier och jord i 
lågpartier. Marknivån varierar från nivån +13 i de flacka lågområdena till +45 uppe på lokala 
toppar. Området genomkorsas av djupa sprickdalar. 
 
Vissa av slänterna har en dålig stabilitet med risk för blocknedfall. Om grundläggning blir 
aktuell ovan eller nedan dessa släntkrön (inom 8 m ifrån släntkrön), skall det säkerställas att 
blockutfall inte underminerar marken. En bergsakkunnig ska efter bergrensning (skrotning) 
besiktiga berörd slänt för beslut om förstärkningsåtgärder krävs i form av bultning el. dyl. 
 
I planområdets östra del förekommer jord. Jordarten är sand med begränsad mäktighet, 
(0,5-1 m) enligt manuella sticksonderingar. Några stabilitetsproblem bedöms inte föreligga. 
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Planförslaget: 
Före anläggandet av väg eller annan förändrad användning som innebär att fler människor 
kommer att uppehålla sig i området skall närområdets bergtekniska förhållanden besiktigas 
av bergsakkunnig.  
 
Det kan inte uteslutas att lera förekommer lokalt i den lägre liggande terrängen under 
friktionsjorden. Vid kärr kan organisk jord förekomma. Geoteknisk undersökning bör i 
genomförandeskedet utföras för att klarlägga jordens egenskaper med avseende på 
sättningar vid planerad byggnation inom dessa områden. 
 
Markradon  
Förutsättningar:  
Området består av gnejs ur Stora Le Marstrandsformationen, en grupp av bergarter med 
generellt sätt låg uranhalt. Gränsen till bohusgraniten med sin höga uranhalt går strax norr 
om detaljplaneområdet. Sannolikheten för inträngningar ifrån denna bergart med lokalt 
högre radiumhalt som följd är stor.  
 
Mätningar med gammaspektrometer har utförts inom ramen för aktuellt planarbete. I 44 
punkter gjordes mätningar; 37 av dessa är att betrakta som lågradonmark, 6 som 
normalradonmark och 1 som högradonmark. De avvikande värdena beror sannolikt på 
pegmatitgångar och inträngningar från bohusgraniten. Området i sin helhet är att betrakta 
som lågradonmark. 
 
Planförslaget: 
Området utgörs till största del av lågradonmark, vilket innebär att byggnader kan uppföras 
på traditionellt vis. 
 

Bebyggelseområden  
Lokaliseringsprövning av friskvårdsanläggningen inklusive tillhörande 
annexbyggnader  
Utgångspunkter för friskvårdsanläggningens, inklusive annexbyggnadernas, lokalisering är 
deras förhållande till omgivningen samt verksamhetens behov i och med dess inriktning mot 
friskvård. Målsättningen är att skapa en friskvårdsanläggning med havet som utgångspunkt. 
Det unika och karakteristiska landskapet och dess utsiktsmöjligheter är således en viktig del 
av verksamhetens koncept. För att på ett ansvarsfullt vis hushålla med Skaftös mark har en 
genomtänkt lokalisering av anläggningen varit viktig.  
 
Olika lokaliseringsalternativ har studerats i samband med föregående planarbete. Dels längre 
västerut jämfört med nuvarande läge, dels norr och öster om den nu aktuella platsen. Under 
programsamrådet i föregående planarbete, framkom synpunkter gällande lokaliseringen. 
Aspekter vägdes mot varandra utifrån olika perspektiv såsom: natur- och kulturpåverkan 
(riksintresse enligt 3 kap 6§ och 4 kap 1 och 4§§), landskapsbild, förhållande till befintlig 
gång- och cykelväg, anpassning till befintlig bebyggelse samt riksintressen och gällande 
översiktsplan. Platser i väster samt norr om det aktuella läget utgick eftersom de ansågs 
påverka områden med riksintresse och landskapsbild negativt. 
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Illustration av friskvårdsanläggningens huvudbyggnad. Fasad mot väster. Bornstein-Lyckefors 
Arkitekter AB 
 
Den aktuella lokaliseringen 

Den aktuella lokaliseringen nordväst om gång- och cykelvägen har valts då den ligger rofyllt 
och naturnära med havsutsikt. Friskvårdsanläggningens inklusive annexbyggnadernas 
utformning planeras att anpassas för att anknyta till den specifika platsen. Det nuvarande 
förslaget syftar till att införlivas i platsens topografi och karaktär, för inte störa 
förbipasserande visuellt eller påverka horisontlinjen från havet negativt. Negativa 
konsekvenser av den föreslagna lokaliseringen är att en mindre del av ett tidigare orört 
tätortsnära naturområde delvis exploateras och fragmentiseras. Naturområdet väster om 
gång- och cykelvägen mellan Grundsund och Stockevik är dock stort, ca 60 ha, och den del av 
planområdet som ligger inom naturområdet väster om gång- och cykelvägen upptar endast 
knappt 5 procent av detta. Själva anläggningen, den bebyggda ytan, upptar mindre yta. Öster 
om gc-vägen finns ungefär lika mycket naturmark ytterligare. I översiktsplanen (ÖP 2006) är 
en stor del av planområdet redovisat som ett lämpligt utbyggnadsområde 
 
En avvägning mellan att bygga på hällmark och låglänt mark har dock gjorts för själva 
huvudbyggnaden till friskvårdsanläggningen. Huvudbyggnaden föreslås att placeras i det 
låglänta skogspartiet mellan två bergsknallar nordväst om gång- och cykelvägen för att inte 
påverka landskapsbilden från havet negativt. Annexbyggnaderna som är lägre byggnader kan 
placeras på de svårtillgängliga hällmarkerna utan att påverka landskapsbilden lika 
dramatiskt däremot kommer de inte synas så mycket från gångstigen.   
 
Området där friskvårdsanläggningen lokaliseras ska förbli allmänt tillgängligt och inte 
privatiseras.  
 
Sammanfattningsvis så är lokaliseringen som redovisas i planarbetet omsorgsfullt vald för att 
inte påtagligt beröra riksintressenas värden eller strandskyddsområdet. Detaljerade 
landskapsstudier har gjorts för att minimera påverkan på landskapets  
siluett och siktlinjer från utsiktsplatser och Gåsöfjordens farled – se påverkansanalys, 
landskapsbild. 
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Påverkansanalys, vy från havet 
 
Bebyggelse 
Förutsättningar: 
Bebyggelsen inom planområdet ska fogas till omgivningen med respekt för tradition och 
kulturarv. Samtidigt ska den vara historiskt avläsbar och ges uttryck som speglar vår tid. 
Detta innebär att lokalisering, materialval, utformning och skala för alla byggnader ska 
beaktas.  
 
Planområdet ansluter i norr till Stockeviks södra delar. Här finns äldre bostadshus och 
fritidshus blandat på tomter av varierande storlekar. Planområdets västra delar ligger i 
övergången mellan Skaftös bevuxna inland och kala hällberg utmed strandlinjen. Områdets 
östra del ligger i kanten av ett jordbrukslandskap där gårdar och boningshus förekommer.  
 
Friskvårdsanläggnings huvudbyggnad 
Planförslaget: 
Friskvårdsanläggningen som planeras i planområdets västra kant föreslås bestå av två delar. 
Huvudbyggnaden är tänkt att innehålla en tränings- och rehabiliteringsavdelning med 
möjligheter till gym, sjukgymnastik, bad mm. Vidare planeras för restaurang - och 
konferenslokaler samt ca 80 hotellrum. I tillhörande annexbyggnader planeras för mindre 
sviter alternativt totalt ca 45 dubbelrum.  
 
Friskvårdsanläggningens huvudbyggnad föreslås lokaliseras i planområdets västra del i 
övergången mellan skogsmark och hällberg samt vid kanten av en naturlig nivåskillnad i 
landskapet.  
 
Byggnaden utgörs av en tresidig form med rundade kanter för en god anpassning till 
landskapets rumsliga dimension. En av byggnadens sidor orienteras mot väster och  
utsikten mot Gåsöfjorden, en sida ansluter mot berget i norr och en sida utgör entrésida mot 
öster. Avtrycket mot marken motsvarar en byggnadsarea på ca 4 700 kvadratmeter. 
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Byggnaden planeras att anpassats till bergets nivåer likt illustration ovan.  
 
Studier av påverkan på landskapsbilden har gjorts i 3D. Härigenom har utformningen kunnat 
anpassas till landskapsbilden från ett flertal siktlinjer.  
Huvudbyggnaden är utformad med en markvåning ur vilken två separata husvolymer i norr 
och söder reser sig i tre våningar. Dessa binds samman med ett gemensamt tak över en 
innergård med plats för aktiviteter och samvaro. Längst upp på taket finns mindre 
byggnadsvolymer för teknik och publik tillgång till taklandskapet som föreslås utformas med 
vegetation i varierande strukturer och nivåschatteringar för att delvis efterlikna det 
uppbrutna hällmarkslandskapet.  
 
De dominerande materialen i byggnaden är granit och trä. Graniten används för att  
”landa” byggnaden naturligt i landskapet och knyta an till befintlig omgivning, men  
också för att belysa byggnadens publika karaktär. Trädetaljer återfinns i fönsterraster, 
fönsterpartier, insidor, mellanrum mm. De skall ge ett uttryck av genuint åldrade av väder 
och vind. 
 
Genom att anläggningen byggs i naturliga material och integreras i landskapet bidrar detta 
till det uttryck som anläggningen eftersträvar; att framstå som en del av landskapet. Stora 
delar av anläggningen planeras även få takvegetation vilket bidrar till att byggnaden kan 
upplevas som en naturlig förlängning av landskapet.  
 
Entrétorgets och entréområdets utformning kommer troligtvis påverka upplevelsen av 
allmän tillgänglighet och bör därför utformas för att smälta in i omkringliggande naturmark i 
val av material och växter. 
 
Konsekvenser:  
Området för friskvårdsanläggningen har givits planbestämmelsen O som tillåter 
besöksanläggningar som exempelvis konserthus, teatrar och mässhallar. Hotell, vandrarhem 
och liknande som är avsedda för tillfällig övernattning ingår i användningen. I användningen 
ingår också sådant som kan ses som komplement till det tillfälliga boendet, till exempel 
restauranger, servicehus, garage, parkering och lekplats. Det aktuella området för 
friskvårdsanläggningen inkl. annexbyggnaderna tillåter alltså inte bostäder. Område O har 
även fått en fastighetsindelningsbestämmelse som innebär att om 
rådet kan avstyckas i max två fastigheter. Avsikten är att hindra avstyckning i flera mindre 
fastigheter. Anläggningen och annexen ska höra samman. 
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Kvartersmarken på området för friskvårdsanläggningen är begränsad och den allmänna 
platsmarken ligger nära anläggningen. Detta för att ge allmänheten tillträde till en så stor del 
av området som möjligt. 
 
Annexbyggnader 
Planförslaget: 
Annexbyggnaderna till friskvårdsanläggningen är förlagda uppe på hällmarkerna och syns 
inte mycket från de låglänta partierna som nyttjas frekvent av friluftsidkare. 
Annexen föreslås innehålla tre hotellrum samt ett gemensamhetsutrymme (pentry och 
launch osv) som antingen ska kunna hyras ut som en svit eller till tre separata 
övernattningsgäster eller företagsgrupper. 
Besökare och allmänhet når annexbyggnaderna via en väg och gångväg upp mot berget. 
 

Annexbyggnader; ett av de utformningsalternativ som studerats.  

 
På plankartan finns materialbestämmelser som reglerar att byggnaderna uppförs med sten 
och trä som fasadmaterial. Kulörer som tillåts ska vara i en gråskala som stämmer överens 
med bergets kulör. Detta för att byggnadernas fasader ska påverka landskapsbilden så lite 
som möjligt.  

Bestämmelser på plankartan som rör bebyggelsens anpassning till topografin är placering av 
kvartersmark och även prickmark inom denna, nockhöjder samt utförandebestämmelsen b1 
gällande var det är tillåtet att spränga. Avsteg från bestämmelse b1 får endast godtas där så 
motiveras av synnerligen tekniska skäl och om byggnaden inte kan uppföras på en mer 
lämplig plats rent topografiskt.  

Graden av påverkan från bergskärningar, slänter och stödmurar är beroende av hur väl 
byggnaderna inpassas i terrängen och hur marken utformas. Placering av byggnader i branta 
lutningar bör undvikas. Grundläggning på plintar eller socklar är att föredra framför schakt. 
Trappor upp till entréerna kan bli aktuella för att ta upp lokal nivåskillnad mellan mark och 
golv. 

Omgivningar och service 

Förutsättningar: 
På Skaftö finns dagligvaruhandel med post, Folkets hus, grundskola med förskoleklass och 
årskurserna 1 – 6, bibliotek, förskola och idrottshall. I Fiskebäckskil finns dagligvarubutik, 
pizzerior, förskola, distriktssköterska, barnavårdscentral och läkare. Övrig service finns i 
Lysekil. 
Omedelbart norr om planområdet finns en golfbana med 18 hål, golfshop, uthyrningsrum 
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samt restaurang. Här ligger även Röds kapell som uppfördes på 60-talet, en blickpunkt och 
besöksmål ingående i Lysekils pastorat. 
 
Planförslaget: 
På Skaftö är utbudet av arbetsplatser begränsat. Största näringar är turism samt hantverk 
inom byggsektorn. Friskvårdsanläggningen förväntas bidra till att öka andelen  
arbetstillfällen i kommunen och bli ett underlag till andra verksamheter på Skaftö.  
 
Arkeologi  
Förutsättningar: 
Bohusläns museum genomförde januari 2007 en arkeologisk utredning i berört område, det 
finns ett flertal kända förhistoriska boplatser varav ”Skaftö 24” ligger inom 
utredningsområdet. Inom utredningsområdet ligger även kolerakyrkogården ”Skaftö 9”. 
Enligt upprättad rapport 2007:15 är det endast kolerakyrkogården, Skaftö 9, som är av sådan 
art att den måste bevaras. Kolerakyrkogården ligger ca 60 meter utanför planområdet.  
Under sommaren 2015 kompletterades utredningen från 2007 med en förundersökning av 
det aktuella området, vilken redovisas i rapport 2015:83. Undersökningen hade som syfte att 
förundersöka den östra delen av fornminne Skaftö 24 för att avgränsa dess utbredning och 
fastställa vilken del av exploateringen som påverkas av den. 
I den östra delen påträffades en förhållandevis stor mängd flintartefakter. I nordväst visas att 
fornlämningen fortsätter fram till den befintliga vägen. Efter förundersökning- 
en har fornlämning Skaftö 24 givits en ny utbredning. Ingrepp i fornlämningen kräver 
Länsstyrelsens tillstånd enligt 2 kap KML och en slutundersökning krävs inför kommande 
exploatering av väg.  
 
Planförslaget: 
Fornlämning RAÄ Skaftö 24 påverkas av planförslaget genom att ”Vattentornsvägen” avses 
byggas om och delvis ges en ny sträckning. En slutundersökning för Skaftö 24 måste beställas 
inför exploateringen. 
 
Kolerakyrkogården får ett skyddsavstånd då plangränsen har förflyttats för att vidmakthålla 
ett respektavstånd till kyrkogården. Skogen och naturområdet förblir orört och avgränsar 
kolerakyrkogården och planerad parkeringsplats.  
 

 
Kolerakyrkogården i anslutning till planområdet 
 
Gator och trafik 
Gator 
Förutsättningar: 
En trafikutredning (Reinertsen Sverige AB, 2015-03-29, rev 2015-10-29) har studerat 
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trafikmängder, flöden och framkomlighet i vägkorsningar samt förslag till åtgärder med 
anledning av aktuellt planförslag. 
 
Planområdet nås via väg 785 som utgör huvudväg på Skaftö. Ca 500 m söder om 
Fiskebäckskil ansluter Stockeviksvägen, väg 796, mot Stockevik. Vägen delar sig efter  
ca 400 m där Långedalsvägen tar vid med riktning söderut mot Grundsund. 
Långedalens vägsamfällighet omfattar ca 60 fastigheter. Vägen är 1,65 km lång och är 
hastighetsbegränsad till 50 km/h. Vägen är enskild, väg nr 23693, och uppbär statsbidrag 
från Trafikverket. 
Långedalsvägen har i anslutning till planområdet en typisk landsvägskaraktär och går genom 
ett relativt öppet landskap med god sikt. 
 

Långedalsvägens norra del med Skaftö golfbana på höger sida. 

Från Långedalsvägen leder en befintlig enskild väg till Skaftös vattentorn. Denna väg är ca 
3,5 m bred och är försedd med mötesplatser. Vägen nyttjas som tillfart för fyra 
bostadsfastigheter. Driftansvaret delas mellan berörda fastigheter och Lysekils kommun. 
 
De nuvarande trafikförhållandena karaktäriseras av stora säsongsvariationer med höga 
trafikflöden sommartid och högst måttliga trafikflöden vintertid. En översiktlig bedömning, 
utifrån de 62 fastigheter som ligger utmed vägen, resulterar i att ca 310-434 fordon per dygn 
trafikerar Långedalsvägen i dagsläget vid sommartrafik. Vid antagandet att ca 75% av dessa 
är boende året runt samt att 60% väljer att köra norrut erhålls en normaltrafik på ca 140-195 
fordon/årsmedeldygn. Genomsnittet 165 fordon utgör dimensionerande årsmedeldygntrafik. 
Den generella trafikökningen bedöms uppgå till ca 0,8 % per år baserat på Trafikverkets 
förväntade trafikökning för väg 785. Trafikmängden framräknat 20 år torde därmed uppgå 
till ca 410 fordon per årsmedeldygn. 
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Planförslaget: 
Del av Stockeviksvägen och Långedalsvägen 
Med anledning av framtida ökade trafikmängder föreslås Långedalsvägen i dess norra del, 
mellan den väg som idag går till planområdet och Stockeviksvägen (allmän väg 796), 
kompletteras till att ha 4-5 mötesplatser samt anläggas med en separerad gång- och cykelväg 
på 2,5m. I trafikutredningen konstateras att Långedalsvägen kan behålla sin karaktär och 
med hänsyn till trafikflöde, hastighetsgräns och trafiksammansättning kommer att fungera 
väl för sitt ändamål. 
Det ska anläggas en separerad gång- och cykelväg med en bredd på 2,5 meter längs med den 
del av Stockeviksvägens och Långedalsvägens sträckning som berörs av den föreslagna 
utbyggnaden inom planområdet. Ett undantag för utbyggnad av gång- och cykelväg måste 
göras där Långedalsvägen passerar golfbanans hål 9 pga av säkerhet. Om golfbanan i 
framtiden byggs om ska en gång- och cykelväg anläggas även för denna sträcka. 
 
I trafikutredningen har beräkningar gjorts på framkomligheten i korsningen där 
Långedalsvägen och Stockeviksvägen möts samt i korsningen mot väg 785. Resultatet visar 
att korsningarna fungerar väl för uppräknade trafikmängder fram till år 2037. 
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Den nya Vattentornsvägen inom planområdet 
Vägen inom planområdet som idag leder upp till vattentornet (hädanefter omnämnd som 
Vattentornsvägen) planeras inom planområdet att byggas om och anpassas till den standard 
som besökstrafiken till friskvårdsanläggningen kräver. Framtida dimensionerande 
trafikmängd uppskattas till ca 205 trafikrörelser vid högsäsong pga. av 
friskvårdsanläggningen.  
 
Vattentornsvägens längd, från Långedalsvägen till friskvårdsanläggningen är ca 800 m. 
Gatan föreslås anläggas som en lågfartsgata med karaktär av ortens tradition som  
skärgårdssamhälle. Sammantaget redovisas vägområdet med en bredd på minst 8,0 m. Av 
detta dimensioneras körbanan till 3,5 m bredd och en gång- och cykelbana till 2,5 m. 
Vägområdet är även dimensionerat för att ytor vid sidan av vägen ska fylla funktion för 
ytavrinning, avvattning av vägkropp, upptagande av nivåskillnader och kanske planteringar. 
Den har dimensionerats för att klara en buss utrymmesbehov. Körytan och gångbanan ska 
anläggas med en nivåskillnad. Avsikten är att bilar ska köra på gåendes villkor med högst 30 
km/tim.  
 

 
Föreslagen sektionsutformning för Vattentornsvägen. 

 
Gata inom kvartersmark för friskvårdsanläggning (O-området på plankartan) 
Den mindre väg som föreslås i kvartersmarken för friskvårdsanläggningen ska anläggas med 
körbanebredden 3,5 m och gångbanebredden 1,5 m. 
 
Gång- och cykelvägar 
Förutsättningar: 
Det övergripande cykelvägnätet på Skaftö går utmed väg 785. Mellan Östersidan och 
Fiskebäckskil går en gång- och cykelväg med ca 2,5 m bredd. Mellan Fiskebäckskil via 
Stockevik till Grundsund leder en separat gång- och cykelväg. Vägen nyttjar mindre lokalvägar 
och passerar genom planområdet i naturterräng. 
 
Utmed Långedalsvägen, från anslutningen till Stockeviksvägen, vid golfbanan fram till 
”Vattentornsvägen” finns en gångbana som idag främst nyttjas av golfspelare mellan banans 
olika hål. 
 
I terrängen i planområdets västra delar leder flera befintliga gångar och stigar inom 
naturmarken till utsiktslägen och andra målpunkter som bl a kolerakyrkogården, Munkeviks 
badplats m fl. 
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Vy utmed det befintliga gång- och cykelstråket mellan Stockevik och Grundsund 
 
Planförslaget: 
Den nyanlagda vägen inom planområdet, i planbeskrivningen kallad Vattentornsvägen, 
föreslås förses med en 2,5 m bred gång- och cykelbana fram till friskvårdsanläggningen och 
dess entré.  

Utanför planområdet längs med den del av Stockeviksvägens och Långedalsvägens 
sträckning som berörs av den föreslagna utbyggnaden ska en separerad gång- och cykelväg 
med en bredd på 2,5 meter anläggas. En del av denna gång- och cykelväg berör befintlig 
gångväg på golfbanans mark och innebär en breddning och ett iordningsställande av denna. 
Ett undantag för utbyggnad av gång- och cykelväg måste göras där Långedalsvägen passerar 
golfbanans hål 9 pga av säkerhet. Om golfbanan i framtiden byggs om ska en gång- och 
cykelväg anläggas även för denna sträcka.  
 
Den befintliga gång- och cykelvägen mellan Stockevik och Grundsund går delvis genom 
obebyggd skogsmark. Gång- och cykelvägen planeras på en sträcka av ca 130 m byta 
sträckning för att ge utrymme för friskvårdsanläggningens entrétorg. Där Vattentornsvägen 
korsar gång- och cykelvägen ska en hastighetsdämpande upphöjning anordnas för att ge 
cyklister och gående högre status än biltrafikanter. Under den mörka årstiden kan denna 
upplevas otrygg att röra sig på. Här kan ett genomförande av planförslaget bidra till att 
befolka vägen och därmed förstärka den upplevda tryggheten och öka användarvänligheten.  
 
Kollektivtrafik 
Förutsättningar: 
Personfärjan Carl Wilhelmsson (Västtrafiks linje 847) går året runt mellan Lysekil och 
Skaftö, med tilläggsplats vid Gullmarstrand och Östersidan. Färjan tar ca 15 min och 
trafikerar sträckan en till två gånger per timme under dagtid.  
En busslinje (linje 845) trafikerar dagligen Skaftö. Linjen går mellan Bokenäs och Grundsund 
via Fiskebäckskil. Linjen har samtrafik med linje 840 (Lysekil-Uddevalla) och linje 841 
(Lysekil-Göteborg). Den hållplats som ligger närmast aktuellt planområde är belägen vid 
golfklubben, ca 700 m från områdets östra gräns. 
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Planförslaget:  
Kollektivtrafiken kan förbättras och planförslaget kommer onekligen ge upphov till ökade bil- 
och lastbilsburna transporter. Västtrafik har tidigare gjort bedömningen att 
resandeunderlaget kopplat till friskvårdsanläggningens verksamhet inte är tillräckligt för att 
kollektivtrafikförsörja området. 
Kommunen lägger stor vikt vid att en separerad gång-och cykelväg ska anläggas utmed del av 
Stockeviksvägen och Långedalsvägens norra del. Det underlättar tillgängligheten att ta sig till 
området utan bil och ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.  
 
Parkering 
Förutsättningar: 
Parkeringsbehovet, enligt kommunens parkeringsnorm (april 2010), anges för hotell utanför 
tätort till 33 pl/1000 kvm. Andra städers parkeringsnormer, Malmö, Helsing 
borg, Kalmar m fl, anger ett behovstal för hotellparkering motsvarande 25 bilplatser/1000 
kvm eller 0,8 bilplatser/hotellrum. 
 
Dessa behovstal skulle ge ett bilplatsbehov för friskvårdsanläggningen i södra Stockevik 
varierande mellan ca 280 bilplatser (8,5x33) och ca 116 (145x0,8) bilplatser. 
 
Ett medeltal erhålls vid en jämförelse med Öckerö kommuns parkeringsnorm där 
parkeringsbehovet för restaurang, hotell, spa och konferensanläggning är:  
• 20 p-platser/1000 kvm för besökande 
• 0,4 p-platser/årsmedelanställda 
 

 
Exempel på parkeringsplats med rikligt med trädvegetation.  

 
Planförslaget: 
En bruttoarea på ca 8 500 kvm hotell, konferensanläggning, restaurang och rehab ger enligt 
ovanstående behovsberäkning ett behov av ca 190 parkeringsplatser inkl annexbyggnaderna. 
 
Planförslaget redovisar en parkeringsplats med ca 150 p-platser i anslutning till 
friskvårdsanläggningens huvudbyggnad. Parkering vid annexbyggnaderna anordnas i 
anslutning till respektive byggnad. Totalt föreslås ca 40 p-platser för denna del av 
friskvårdsanläggningen.   
 
Parkeringsplatsen liksom friskvårdsanläggningens entrétorg ligger ca 50 m avstånd från 
kolerakyrkogården vilket bedömts vara ett tillräckligt respektavstånd för att inte någon 
negativ effekt ska uppstå på kulturmiljön. 
 
Den stora parkeringsplatsen till friskvårdsanläggningen ska delvis införlivas bland befintliga 
träd för att minska upplevelsen av att vara ett främmande inslag i skogsmiljön. 
Plankartan anger att minst 11% av parkeringsplatsens area ska bestå av planterade refuger. 
Syftet med utformningen är att skapa biologisk mångfald samt begränsa intrycket av 
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storskalighet och knyta an till befintlig trädvegetation. I projekteringsskedet ska det studeras 
om befintlig vegetation kan tas tillvara för att rama in ytorna. 
 
P-platsen, på plankartan markerad som ”P-PLATS”, är även avsedd för besökande allmänhet. 
Genom att förlägga p-platsen på allmän platsmark säkerhetsställs allmänhetens 
tillgänglighet. P-platsens markunderlag ska vara hårdgjort och inte genomsläppligt. Detta på 
grund av att dagvattnet ska rinna till en oljeavskiljare så att inte eventuella oljeföroreningar 
kan nå Gullmarsfjorden.  
 
Tillgänglighet 
Förutsättningar: 
Området är idag obebyggt och består till stora delar av kuperad terräng vilket gör det inom 
stora delar svårtillgängligt.   
 
Planförslaget: 
Den större p-platsen som föreslås i detaljplanen ligger på allmän platsmark. Detta gör att 
allmänheten har möjlighet att nyttja den för besök till naturområdet och närliggande 
badplats. Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet 
för funktionshindrade beaktats. Kraven på tillgänglighet kommer att tillgodoses i detalj och 
avgöras i samband med projekteringen och vid kommande bygglovsprövning.  
Stigar och gångvägar inom planområdet avses att förbättras för att öka tillgängligheten till 
och inom naturmarken. Friskvårdsanläggningen kan locka fler människor att ta sig ut i 
naturen och även erbjuda människor naturupplevelser/ rekreation. 
 

Friytor 
Lek och rekreationsområden 
Förutsättningar: 
I anslutning till planområdet ligger en kolerakyrkogård med klippta gräsmattor och  
informationstavla. Vid havet väster om planområdet ligger Munkeviks badplats. Vid det högt 
belägna vattentornet finns en utsiktsplats med utblick över havet. Omedelbart norr om  
planområdet ligger Skaftös 18-håls golfbana. På övriga Skaftö finns ridanläggning, bollplaner 
och sporthall samt ett flertal badplatser och småbåtshamnar. 
 
Planförslaget: 
Det finns goda möjligheter till rekreation och promenader i området även efter ett 
genomförande av planen. Naturmarken i planområdets närområde kommer att finnas kvar 
med dess utsiktsplatser, gångstigar och skogsområden.  
 
Teknisk försörjning 
Planområdet ligger inte inom befintligt verksamhetsområde för allmänna vattentjänster och 
bedöms inte heller att göra det inom överskådlig framtid. För att planområdet skall kopplas 
till det kommunala VA-nätet krävs att det bildas en lantmäteriförrättad  
gemensamhetsanläggning. Föreningen kan då bli avtalskund hos LEVA. Fastigheter som i 
dag har godkänd anläggning för avlopp kan inte tvingas med så länge den egna anläggningen 
förblir godkänd. 
 
Förbindelsepunkt till den allmänna VA-anläggningen tas fram i samråd med LEVA i Lysekil 
AB. Vid anläggandet skall LEVAs kravspecifikationer följas, då det i framtiden kan bli aktuellt 
att anläggningen ska ingå i verksamhetsområdet. 
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Dricksvatten 
Förutsättningar:  
Vattenförsörjning sker från Lysekil via dubbla sjöledningar på Gullmarns botten. Ledningar 
ansluter till högreservoaren på Åseberget. Allmänt ledningsnät ligger utmed den gång- och 
cykelväg som går i nordsydlig riktning ca 600 m väster om Långedalsvägen. Vattennivå i 
vattentornet är + 65 meter över nollnivån i uppfyllt läge och i minsta uppfyllt läge + 60 
meter. Tillgången på dricksvatten ska utökas genom att LEVA förstärker kapaciteten med nya 
pumpar. 
 
Planförslaget: 
Det sannolika kallvattenflödet till den planerade rekreationsanläggningen är beräknat till ca 
6,6 l/s. För att undvika problem till följd av stillastående vatten föreslås två 
anslutningspunkter på det kommunala nätet och ett rundmatande ledningssystem. För att 
åstadkomma acceptabelt vattentryck på 400-500 kPa (4-5 bar) måste en tryckstegring 
anordnas av inkommande vatten. 
 
Tillgången till dricksvatten har erforderlig kapacitet enligt LEVA.  
 
Spillvatten 
Förutsättningar:  
Huvudledning för spillvatten går parallellt med huvudledning för dricksvatten. Ledningen är 
utförd dels som självfallsledning och dels som tryckavloppsledning och har sträckning från 
Grundsund till avloppsreningsverket i Stockevik. Vid Åseberget övergår spillvattenledningen 
från tryckledning till självfall. 
 
Pumpning av avloppsvatten till självfallsledning innebär stor variation i flöde och därmed 
även stort luftflöde i ledningen. När luften vid pumpstart evakueras uppstår utströmning av 
illaluktande luft. LEVA håller på att titta över hela ledningspaketet som går från Grundsund 
till reningsverket i Stockevik.  
 
Planförslaget: 
Spillvattenavrinning från området förutsätts motsvara den maximala dricksvattenför-
brukningen med ett mindre påslag för eventuellt inläckage.  
 
Inget dagvatten eller dräneringsvatten får avledas till spillvattensystemet. Två 
anslutningspunkter till det kommunala nätet föreslås. Ledningssystem blir med självfall mot 
anslutningspunkterna. För att kunna avleda spillvattnet från rekreationsanläggningen krävs 
avloppspumpstation och därtill tryckledning från låg till hög nivå, där självfall är möjligt. 
Annexhusen blir placerade i nivå, där spillvattenledningar är av självfallstyp. 
Befintlig spillvattenledning med dimension 225 mm bedöms inte räcka till för nuvarande och 
tillkommande spillvattenmängd. En utökning till ca 400 mm bedöms trolig. Problem med 
luktstötar kan då åtgärdas varvid luftningsrören i terrängen eventuellt kan avlägsnas. 
 
Avloppsreningsverket i Stockevik bedöms klara den ökande spillvattenmängden som 
planområdet medför. 
 

Dagvatten  
Förutsättningar:  
Det finns inget kommunalt ledningsnät för dagvatten inom planområdet. 
 
Den befintliga avrinningen beror på markens lutning och andel hårdgjord yta. I den  
västra delen av planområdet är huvudsaklig avrinningsriktning mot väster. De relativt branta 
bergpartierna med mycket berg i dagen i den västra delen medför att avrinningen idag 
bedöms vara stor men långsam eftersom vattnet blir stående i lokala sänkor och raviner 
innan det leds vidare mot havet. Nivåkurvor på karta visar att dagvattnet når havet via främst 



30 
 

Samrådshandling   Detaljplan för Grönskult 1:42 m.fl. 

fyra system med sprickdalar med jord och vegetation. För planområdets västra del är 
sträckan till havet ca 400 meter. 

Centrala delen av området avvattnas ned till ett sankmarksområde vid planområdets 
mellersta del som planeras bli en dagvattendamm. Lågpunkten mellan parkeringsyta och 
anläggningens entré omges av högre markytor så att vatten kan brädda ut över en större yta 
när jorden blir vattenmättad. Området är ett skogsområde och jorden är sandig och kan 
därmed antas vara lämpad för infiltration.  

Östra delen av planområdet med övervägande del jordbruksmark avleds mot befintliga diken 
utmed Långedalsvägen. 
 
Totalt beräknas avrinningen från området idag kunna uppgå till ca 150 l/s vid nederbörd med 
återkomsttiden 100 år och varaktigheten 20 minuter. 
 
Planförslaget: 
Vid planens genomförande ökar andelen hårdgjorda ytor, till exempel tillkommer tak, gator 
och parkeringsytor. Avrinningen blir därmed snabbare och mer riktad. 
 
Utgångspunkten för hantering av dagvattnet är att i huvudsak följa de befintliga 
avrinningsvägarna samt att inte öka flödena ut från området. Den maximala avrinningen ska 
begränsas och motsvara naturlig avrinning och följa samma avrinningsvägar. Mängden 
dagvatten ut från planområdet ska inte öka efter exploatering. 
 
I de fall infiltrationsbrunnar bräddar över antas vatten rinna vidare över angränsande 
naturmark. Vattnet rinner då genom befintliga dalgångar med jord, vegetation och små 
vattensamlingar ner mot havet. Avrinning över naturmark ger också en rening av 
dagvatten från trafikytor och en fördröjning. Dagvattnet ska i huvudsak följa de befintliga 
avrinningsvägarna via bergskrevor, mindre våtmarker och diken. Utloppen i havet beräknas 
ske på flera ställen likt befintliga förhållanden.  
Små föroreningsmängder bedöms uppstå pga bebyggelsens karaktär. Anläggningar i form av 
makadamdiken/magasin, öppna diken och dammar renar dagvattnet innan det når områdets 
recipienter. Reningen sker i form av fastläggning, nedbrytning, sedimentering, växtupptag 
mm. Inom planområdets centrala del ska det anordnas en mindre damm för fördröjning av 
dagvatten. Dammens läge sammanfaller med områdets lågpunkt. Avsikten är att utforma 
dammen till en miljöberikande anläggning nära entrétorg och gång- och cykelväg.  
 
De ytor som ska bebyggas och bidra till en ökad ytavrinning vid nederbörd har beräknats till 
följande. Friskvårdsanläggning ca 4 700 m2, annex ca 2100 m2. Vägar och gångvägar har 
uppskattats till ca 4000 m2 samt parkeringplatser 3600 m2. Långtidsparkeringsplatsen har 
en yta på ca 6000 m2. 
 
Dagvattnet i området föreslås att tas om hand enligt följande. Friskvårdsanläggningens 
takytor, som vetter mot väster, ca 2500 m2, avvattnas via utkastare direkt eller  
indirekt över ledningar till perkolationsbrunnar i naturmark. Taken består delvis av 
takvegetation vilket tar upp en del vatten och framför allt fördröjer det. Övrig takyta och 
dränering från byggnader samt hårdjorda ytors avvattning sker till regnvattenbrunnar och 
ledningssystem vidare till infiltration/perkolationsbrunnar mot naturmark. Annexens och 
bostadshusens tak avvattnas med utkastare till s.k. perkolationsbrunnar i naturmark. Syftet 
är att takvegetationen och naturmarken ska fördröja vattnet så att inga kraftiga flödestoppar 
uppstår. 
 
Höjdsättningen inom planområdet ska utformas för att klara av extrema väderförhåll-anden, 
t.ex. ett regn med 100 års återkomsttid, utan att skador uppkommer på befint- 
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liga och planerade bostäder. Vattnet ska kunna rinna av ytligt mot recipienten vid höga 
flöden. Planområdet ska vid projektering höjdsättas så att de lägst belägna delarna får en 
svag lutning ut mot diket och havet. Instängda områden utan naturliga avrinningsvägar ska 
undvikas. Gatorna i området ska vara något lägre belägna än den omkringliggande 
bebyggelsen. Vid extrema vädersituationer, när dimensionerande nederbörd överskrids och 
dagvattensystemet går fullt, rinner vattnet av från fastigheterna och vidare längs gatorna mot 
recipienten. 

Utjämnings- och reningsanläggningar bidrar även till renare dagvatten och minskat flöde. 
Genomsläppliga material tillåter dagvatten att infiltrera ner i underliggande marklager. 
Istället för täta asfaltsytor kan t ex hålad marksten och rasterytor försedda med öppna hål 
eller fogar användas. Hålen kan förses med gräs eller makadam. 

Parkeringsplatser med fler än 50 bilar ska förses med någon typ av partikel- och 
oljeavskiljande lösning. I övriga fall avvattnas parkeringsplatserna via regnvattenbrunnar och 
ledningssystem till slam- och oljeavskiljare. Efter avskiljare anordnas infiltration i 
naturmark. Vatten från parkeringsyta bedöms vara väl behandlat innan det lämnar 
planområdet.  

Målet med föreslagen dagvattenhantering, enligt till planen hörande VA- och 
dagvattenutredning (Energi- och VVS-projekt AB, 2014-05-22, rev 2015-10-27), är att uppnå 
en hållbar dagvattenhantering i enlighet med ”Riktlinjer för dagvattenhantering i Lysekil” 
(antagen av kommunfullmäktige 2011-06-22). Genom lokalt omhändertagande (LOD) 
tillvaratas processer från vattnets naturliga kretslopp.  
 
Värme, el, tele/fiber 
Förutsättningar: 
El- och telenät är utbyggda i anslutning till planområdet.  
 
För att nå energimålen är ambitionen ett resurssnålt och energieffektivt byggande 
 
Planförslaget: 
En ny nätstation, E-områdena i plankartan på ca 8 x 8 m, behöver uppföras.  
Relevanta mål enligt Energiplan för Lysekils kommun 2008 ska efterföljas. 

Avfallshantering 
Förutsättningar: 
Det kommunala bolaget Rambo AB ansvarar för avfallshanteringen åt kommunen. 
Kravet på källsortering och återvinning ska tillgodoses enligt de rutiner och regler som  
gäller för renhållning i kommunen. Återvinningsbart material lämnas vid befintliga  
återvinningsstationer. Närmaste återvinningscentral finns i Fiskebäckskils södra del. 
 
Planförslaget: 
Avfall från Friskvårdsanläggning med tillhörande annexbyggnader ska samlas vid ett 
gemensamt anordnat soprum, som ligger så till att sopbilen kan komma fram till soprummet 
för tömning av sopkärl utan dragväg. Soprummet ska ha tillräcklig yta för hela anläggningens 
källsortering av matavfall, förpackningar/materialåtervinning samt restavfall. Entrétorg och 
rundkörning skall dimensioneras för framkomlighet för stor sopbil.  
 

Hälsa och säkerhet 
Riskanalys 
Ingen särskild riskutredning behövs.  
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Buller 
Förutsättningar: 
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) anger riktvärden för 
trafikbuller. Enligt förordningen bör buller från vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
    
Trafikmängder i området har bedömts till ca 205 fordon/dygn längs med Vattentornsvägen, 
föreslagen hastighet längst med vägen är 30 km/h. Trafikmängderna varierar kraftigt över 
året med störst trafik under semesterperioden.  
 
Planförslaget:  
Med utbyggnaden av området kommer den tillkommande trafiken att påverka närområdet 
med ökad bullerpåverkan. Dock är trafikbelastningen så ringa att gällande ekvivalenta 
riktvärden (60dBA) ej bedöms överskridas.  
 
För husen utmed ”Vattentornsvägen” kan enstaka höga maximala ljudnivåer uppstå vid 
enskilda fordonspassager av tunga fordon. Få passager med tunga fordon beräknas ske per 
dag och därmed skapar den tunga trafiken inga överskridanden. 
 
Brandsäkerhet 
Förutsättningar: 
Skaftö brandstation ligger vid infarten till Grundsund, mindre än 2 km från planområdet. 
Brandvattenförsörjningen ska utredas i samråd med räddningstjänsten.  
 
Havsnivåhöjning 
Förutsättningar: 
Planområdet ligger utanför riskzonen för havsnivåhöjning. 
 
Rasrisk 
Före grundläggning av byggnader i närheten av släntkrön skall närområdets bergtekniska 
förhållanden besiktigas av bergsakkunnig. Detsamma gäller för anläggandet av väg eller 
annan förändrad användning som innebär att fler människor kommer att uppehålla sig i 
området. 
 
En planbestämmelse reglerar att all mark inom planområdet ska besiktigas av 
bergsakkunnig. Detta gäller både kvartersmark och allmän plats. Planen reglerar kommunalt 
huvudmannaskap.  
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Genomförande  
Organisatoriska frågor  
 
Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats.  
 
Genomförandetid  
Genomförandetiden är 10 år från det datum detaljplanen vunnit laga kraft.  
 
Avtal 
Innan planen kan antas, ska ett exploateringsavtal tecknas mellan Lysekils kommun, LEVA, 
exploatören och berörda fastighetsägare. Avtalet ska reglera vem som bekostar och genomför 
projektet, frågor så som genomförandet av anläggningar, omläggning/flyttning av ledningar, 
dagvattenåtgärder, bergstekniks besiktning, lantmäteriförrättningar mm. Detta avtal antas i 
samband med planens antagande och är således en del av antagandehandlingen. 
 

Fastighetsrättsliga frågor 
Markägande 
Fastigheter inom planområdet är i enskild ägo. 
 
Allmän plats 
Inom planområdet gäller kommunalt huvudmannaskap.  
Exploatör ansöker hos lantmäteriet om fastighetsreglering och övrig fastighetsbildning som 
rör allmän platsmark. 
 
Kvartersmark 
Kvartersmark med planerad hotell- och friskvårdsanläggning (O-område) ska utgöras av max 
två fastigheter. Kommunen har gjort en lämplighetsprövning enligt 
Fastighetsbildningslagens 3:e kapitel. Fastighetsindelningen är lämplig för hotell-
friskvårdsändamål.  
 
Gemensamhetsanläggningar 
Skötsel- och ansvarsområden omfattar gata, gatubelysning, dagvattenanordningar, va-
anläggningar, naturmark på allmän platsmark samt gång och cykelväg längs med den så 
kallade Vattentornsvägen. 
 
Alla fastigheter som berörs kommer att få olika andelsantal beroende av vilken nytta de har 
av infrastrukturen med mera. Det är lantmäteriet som avgör hur stort andelstal respektive 
fastighet får.  Även kommunen kommer ha andelar i gemensamhetsanläggningen på grund 
av vägen till vattentornet.  
 
Naturmarken på allmän platsmark kommer som tidigare skrivits att ingå i 
gemensamhetsanläggningen. Lantmäteriets kan i sin utredning bedöma att ägaren till 
friskvårdsanläggningen ska ha det huvudsakliga andelsantalet när det gäller skötseln av 
naturmarken. Att naturmarken ingår i gemensamhetsanläggningen möjliggör för kommunen 
att säkerhetsställa att naturmarken sköts i enlighet med skötselplanen för naturmark.  
 
Ny lokalgata berör den befintliga samfällda vägen Grönskult s:4. På befintlig väg inom 
planområdet finns ett antal servitut. Dessa kommer att bli onyttiga och därmed kunna 
upphävas i en lantmäteriförrättning. De berörda fastigheterna kommer ha kvar rättigheten 
genom att de kommer ingå i gemensamhetsanläggning för lokalgata med mera.  
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Servitut/Ledningsrätt 
För område avsett för E (teknisk anläggning) på kvartersmark skall ledningsrätt alternativt 
servitut upplåtas till förmån för Vattenfall. Servitut som blir onyttiga kommer att upphävas. 
 

Ekonomiska frågor 
Mark  
Alla kostnader förenade med fastighetsbildning belastar exploatören. 
 
Exploateringskostnader 
Alla kostnader som uppkommer i samband med exploatering av planområdet betalas av 
exploatören.  
 
Va- anläggningsavgift  
VA-lösningar och dagvattenlösningar inom planområdet ska utföras och bekostas av 
exploatören. Exploatören och LEVA ska avtala kring kostnaderna för VA-lösningar  
utanför planområdet. Dessa punkter kommer att styras i exploateringsavtal enligt  
LEVAs kravspecifikation.  
 
Geoteknik, Bergras/Blocknedfall 
Geotekniska och bergtekniska åtgärder som krävs för att erhålla bygglov för byggnader och 
anläggningar inom kvartersmarken bekostas av berörd fastighetsägare.  
 
Planavgift 
Eftersom alla kostnader för planarbetet belastar exploatören kommer ingen planavgift att tas 
ut vid bygglovsprövning.  
 
Gator och gc-väg  
Exploatören bekostar om- och/eller nybyggnad av alla lokalgator inom planområdet samt 
eventuell belysning av dessa. 
 
En separerad gc-väg ska anläggas utmed del av Stockeviksvägen och Långedalsvägens norra 
del, gc-vägen anläggs norr om vägen inom fastigheterna Röd 1:8 och Röd 1:11. Den ska 
anläggas och bekostas av exploatör.  
 
Nyuppförande av den mindre sträcka av befintlig gc-väg mellan Stockevik och Grundsund 
som föreslås flyttas, i och med friskvårdsanläggningens uppförande, ska bekostas och utföras 
av exploatören. 
 

Tekniska frågor  
Vatten, spillvatten och dagvatten 
Vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar ska utföras av exploatör enligt LEVA:s standard 
och regleras i ett exploateringsavtal.  
 
Dagvatten ska fördröjas och tas omhand lokalt i enlighet med VA- och dagvattenutredning, 
Energi & VVS-projekt AB (2014-05-21, rev 2015-03-12). Infiltrationen skall utföras med 
sådan kapacitet att det sammanlagda vattenflödet inom planområdet inte förändras efter 
exploateringen.  
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Förbindelsepunkt för vatten och spillvatten anvisas till huvudledningar i befintlig gång- och 
cykelväg mellan Stockevik och Grundsund.  
 
Gator och gc-väg  
Exploatören anlägger om- och/eller nybyggnad av lokalgatan ”Vattentornsvägen” som ligger 
på allmän platsmark.  
 
Exploatören anlägger om- och/eller nybyggnad av stickvägen från Vattentornsvägen upp mot 
Grönskult 1:32. Gemensamhetsanläggningen ska vara delaktig i vägens och vändplatsen 
utformning. Se mer under rubrik ”Avfall” tidigare i planbeskrivningen.  
 
Exploatören anlägger en 2,5 meter bred gång- och cykelväg längs med den del av 
Långedalsvägen och Stockeviksvägen som berörs av den föreslagna utbyggnaden, med 
undantag läng med golfbanans hål 9. Exploatören bygger även ut mötesplatser längs med den 
del av Långedalsvägen som berörs av planförslaget och står för eventuell upprustning av 
vägen. Exploatören anlägger den mindre sträcka av befintlig gc-väg mellan Stockevik och 
Grundsund som måste flyttas i och med friskvårdsanläggningens uppförande.   
 
Belysning 
Gatubelysning längs med samtliga lokalgator ska diskuteras med närboende.  
 
Brand och säkerhet 
Brandpost inom området ska anordnas enligt direktiv från räddningstjänsten. 
 
El, Tele och transformator 
En ny nätstation behöver uppföras. Kablarna till denna kommer att ligga i gatan.  
Eventuell flytt/förändring av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av 
exploatören.  
 
Naturområden 
Målsättningen med naturen, dagvattendammen, i allmän platsmark är att den ska bevaras, 
skötas och utvecklas.  
 
Under byggskedet bör hydrologisk expertis användas för att tillse att sprängnings-, 
schaktnings-, och grävningsarbeten inte ger negativ påverkan på hydrologin i området.  
 
Geoteknik och radon, bergras och blocknedfall 
Planområdet utgörs huvudsakligen av berg i dagen. Enligt geologisk/bergteknisk besiktning 
och rasriskutvärdering (WSP, 2012-10-30, bilaga 1-2) bedöms det finnas risk för ytliga 
bergras eller blocknedfall på några ställen inom kvartersmark.  
 
Markmiljö och fyllnadsmassor 
De byggnader/annex som anläggs i sluttningar eller på berg ska utformas och placeras på ett 
sådant sätt att onödiga markanpassningar undviks. Det vill säga att man undviker att slänta 
av eller fylla upp tomtmarken. Detta för att bevara topografin i landskapet vilket är del av 
områdets karaktär, men även för att inte påverka de miljöer som den vegetationsbeklädda 
marken erbjuder. Åtgärder som syftar till att styra markens anordnande utformas i plankarta, 
exploateringsavtal och även i bygglovsskedet. 
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Planprocessen  
Planen är i samrådsskedet. Myndigheter, fastighetsägare och andra berörda parter 
informeras och bereds tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Kungörelse om samråd 
annonseras på kommunens hemsida och planhandlingar görs tillgängliga i kommunens 
medborgarrum. 
Efter samråd sammanställs och kommenteras de synpunkter som kommit in i en 
samrådsredogörelse. Justeringar kan därefter behöva göras utifrån de synpunkter som då 
kommit in. Därefter ska redogörelsen godkännas av samhällsbyggnadsnämnden.  
Efter det tas ett nytt förslag, en så kallad granskningshandling, fram. När 
granskningshandlingarna är färdigställda kommer de ställas ut för granskning. Under 
granskningen kommer myndigheter, fastighetsägare och andra berörda parter informeras 
och beredas tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget.  
Efter granskningen sammanställs och kommenteras de synpunkter som kommit in i ett 
granskningsutlåtande. Eventuellt kan mindre justeringar behöva göras utifrån de synpunkter 
som då kommit in. Därefter kan detaljplanen först godkännas för egen del av 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen för att därefter antas av 
kommunfullmäktige. 
 
 

Medverkande1 i planarbetet från samhällsbyggnadsförvaltningen  
Frida Mellgren, planhandläggare  
Jeanette Almroth, mark-och exploateringsingenjör 
Matti Lagerblad, plankoordinator 
 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
Frida Mellgren  
Planhandläggare 

 
1 Foton och illustrationer i planbeskrivningen är fotade av Exark arkitekter eller hämtade från tillhörande 
utredningar. 
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Antagande av detaljplan för Norra Tronebacken, Lyse-
Fiskebäck 2:10 m fl; Lysekil 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, tagit fram ett förslag till detaljplan för bostäder 
i Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m fl. sydost om bostadsområdet Torpet.  
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av 70–100 bostäder. Planen 
medger utbyggnad med friliggande villor, parhus, radhus eller flerbostadshus samt 
mark för förskola. Planförslaget har justerats med anledning av inkomna 
synpunkter under utställning och är nu färdig för antagande. 
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att för egen del godkänna förslaget till 
detaljplan för Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m fl; Lysekil samt 
att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29 § Plan- och 
bygglagen (1987:10) 

 
Ärendet 
Ett förslag för Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m fl. var utställt under 
början av 2010. Därefter blev detaljplanen vilande på grund av markägandefrågor. 
Detaljplanen återupptogs i samband med lösning på markägandet och planen har 
nu varit utsänd på Utställning nr 2 under perioden 2020-05-11 till 2020-06-21. 
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett 
utställningsutlåtande. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av 70–100 bostäder. Planen 
medger utbyggnad med friliggande villor, parhus, radhus eller flerbostadshus samt 
mark för förskola. Målsättningen är skapa ett nytt attraktivt småhus- och 
flerbostadsområde i en vacker naturmiljö nära Gullmarn. Planförslaget 
överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan. 

På grund av det utökade strandskyddet på 300 meter som inträdde medan planen 
var vilande har kvartersmark för bostäder längst i söder anpassats efter nya 
strandskyddsgränsen. Därutöver har området som möjliggör flerbostadshus djupare 
studerats utifrån topografin. Det tidigare förslaget på två våningar för samtliga 
kvarter möjliggör i det nuvarande förslaget tre respektive fyra våningar. För att 
möta utbildningsförvaltningens uttalade framtida behov av förskola i området har 
även planförslaget kompletterats med mark för detta ändamål. 
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Då inget behov av väsentliga justeringar bedömts finnas efter Utställning nr 2 har 
förvaltningen uppfattningen att planförslaget inte behöver ställas ut på nytt. 
Planförslaget kan därmed gå vidare mot antagande i kommunfullmäktige  

  

 
 
Per Garenius Rodrigo Baraona Vargas  
Förvaltningschef Handläggare 

Bilagor 
• Plankarta (2020-10-08) 
• Illustrationskarta (2020-10-08) 
• Planbeskrivning (2020-10-08) 
• Genomförandebeskrivning (2020-10-08) 
• Samrådsredogörelse 2009-09-16, rev 2009-11-11 
• Utställningsutlåtande (2010-03-25) 
• Utställningsutlåtande (2020-09-10) 
• Fastighetsförteckning (2020-04-14) 

 

Utredningar 
• Program till detaljplan för Norra Tronebacken, 2004-02-12 
• PM beträffande geotekniska förhållanden, Norconsult AB 2009-10-15 
• Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat Norconsult AB 

2009-10-15 
• Dagvattenutredning, Norconsult AB 2005-11-29, rev 2010-07-05 
• Gatuutredning, Norconsult AB 2010-01-19 
• Bullerutredning, Norconsult AB 2007-04-05 
• Naturinventering innehållande grodinventering, Eko Natura Lysekil, oktober 

2004 
• Skötselplan för större vattensalamander, Claes Andrén, 2010-07-05 
• Uppdateringar utifrån naturinventering 2004, Eko Natura Lysekil, oktober 

2009 
• Arkeologisk förundersökning Raä 34, 36 och 37, Bohusläns museum 2005-

10-06 
• Uppdatering av dagvattenutredning, SWECO 2018-08-29 
• Strandskyddsdispens för dagvattendammar 2019-06-19 
• Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning med villkor om arkeologisk 

undersökning, Lyse-Fiskebäck 2:10 och 2:13 2019-08-06 

  
Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten 
Kommunfullmäktige 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser
NATUR Naturområde

HUVUDGATA Huvudgata

LOKALGATA Lokalgata

Kvartersmark
B Bostäder

E1
Pumpstation

E2
Transformatorstation

S Skola

UTFORMNING AV ALLMÄNA PLATSER

UTNYTTJANDEGRAD OCH FASTIGHETSINDELNING

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

MARKENS ANORDNANDE
Mark

Utfart

Ø P

ØP Utfartsförbud

PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE
Placering

Utformning

Byggnadsteknik

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Ändrad lovplikt
Bygglov krävs inte för solfångare eller solceller om de placeras i takets plan.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.

Gång-och cykelväg får anordnas.

Lekplats får anordnas.

Damm för utjämning/rening av dagvatten ska anordnas.

n1 Naturmark ska bevaras och skötas i enlighet med skötselplan.

gc-väg

lek

damm

+0,0 Föreskriven höjd över nollplanet.

e5 Största sammanlagda byggnadsarea är 180 m² per fastighet varav komplementbyggnader får uppta
högst 60 m² sammanlagt. Endast en huvudbyggnad med en bostad per fastighet.

Området får innehålla högst en fastighet. 

Området får innehålla högst tre fastigheter. 

Området får innehålla högst fyra fastigheter. 

Området får delas i flera fastigheter. 

e1

e2

e3

e4

e6 Största sammanlagda byggnadsarea är 180 m² per fastighet varav komplementbyggnader får uppta
högst 40 m² sammanlagt. Endast en huvudbyggnad med en bostad per fastighet.

e7
Största sammanlagda byggnadsarea är 130 m² per fastighet/tomtplats varav komplementbyggnader får
uppta högst 30 m² sammanlagt. Endast en huvudbyggnad med en bostad och en komplementbyggnad
per fastighet/tomtplats.

e8
Flerbostadshus, radhus eller kedjehus samt tillhörande komplementbyggnader. Flerbostadshus får uppta
en byggnadsarea på högst 300 m² vardera. För radhus och kedjehus får största sammanlagda
byggnadsarea vara 130 m² per fastighet/tomtplats, varav komplementbyggnader får uppta högst 30 m².

e9 Största byggnadsarea är 600 kvadratmeter.

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Markreservat för gemensamhetsanläggning.

u
g

parkering Parkeringsplats får annordnas.

lek lekplats får anordnas.

Höjdsättning av mark och byggnader ska ske så att stora och för området främmande slänter och
stödmurar undviks. Ursprunglig hällmarkskaraktär ska i möjligaste mån bibehållas  enligt PBL 2 kap 6 § 1 st.

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

Marken får inte bebyggas.

p1
Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från tomtgräns. Komplementbyggnader ska placeras minst
1,5 meter från tomtgräns.

p2
Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från tomtgräns alternativt sammanbyggas i tomtgräns.
Komplementbyggnader ska placeras minst 1,5 meter från tomtgräns alternativt sammanbyggas i
tomtgräns.

p3
Flerbostadshus ska placeras minst 4 meter från användningsgräns. Radhus och kedjehus ska placeras 
minst 4 meter från användningsgräns. Komplementbyggnader ska placeras minst 1,5 meter från tomtgräns
alternativt sammanbyggas i tomtgräns.

p4 Radhus och kedjehus ska placeras minst 4 meter från användningsgräns. Komplementbyggnader ska
placeras minst 1,5 meter från tomtgräns alternativt sammanbyggas i tomtgräns.

Garage och carport ska placeras så att det blir minst 6 meter fri yta framför porten.

)0 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter.
Komplementbyggnader får ha en högsta byggnadshöjd på 3,5 meter och en högsta takvinkel på 30 grader.

fril. Endast friliggande småhus samt tillhörande komplementbyggnader.

kedjehus Endast kedjehus eller radhus.

v1 Taknock ska orienteras i öst-västlig riktning.

v2 Suterrängvåning får anordnas där terrängen så medger.

Grundläggning och markarbete  ska utforas enligt rekommendationerna i PM beträffande geotekniska
forhållanden daterad 2009-10-15. Byggnader skall uppföras i radonsäkert utförande. 

Risk för blocknedfall och bergras  ska undanröjas innan utbyggnad av planområdet sker. Riskområde för
blocknedfall redovisas i PM beträffande geotekniska förhållanden (Norconsult 2009) på ritning G 102.

ÖVRIGA HANDLINGAR
- Program till detaljplan för Norra Tronebacken, 2004-02-12
- PM beträffande geotekniska förhållanden, Norconsult AB 2009-10-15
- Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat  Norconsult AB 2009-10-15
- Dagvattenutredning, Norconsult AB 2005-11-29, rev 2010-07-05
- Gatuutredning, Norconsult AB 2010-01-19
- Bullerutredning, Norconsult AB 2007-04-05
- Naturinventering innehållande grodinventering, Eko Natura Lysekil, oktober 2004
- Skötselplan för större vattensalamander, Claes Andrén, 2010-07-05
- Uppdateringar utifrån naturinventering 2004, Eko Natura Lysekil, oktober 2009
- Arkeologisk förundersökning Raä 34, 36 och 37, Bohusläns museum 2005-10-06
- Uppdatering av dagvattenutredning, SWECO 2018-08-29
- Strandskydssdispens för dagvattendammar 2019-06-19
- Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning med villkor om arkeologisk undersökning, 
  Lyse-Fiskebäck 2:10 och 2:13 2019-08-06

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN
Koordinatsystem: SWEREF 99 1200
Höjdsystem: RH 2000
Mätklass: II

Upprättad genom sammanställning
av kommunens primärkarta.
Fastighetsredovisning och kartinnehåll
aktuellt i april 2020.

Morgan Ask
Mätningsingenjör

Störningsskydd
plank Bullerplank med en höjd av 3 meter får utföras så länge det inte påverkar ledningsrätter.
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HANDLINGAR
Detaljplanen består av:
• Plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser
• Planbeskrivning (denna handling)
• Illustrationskarta
• Genomförandebeskrivning 
• Skötselplan för större vattensalamander, Claes Andrén, 2010-07-05
• Fastighetsförteckning
• Samrådsredogörelse 2009-09-16, rev 2009-11-11
• Utställningsutlåtande 2010-03-25
• Utställningsutlåtande (2) 2020-09-10

Övriga handlingar i ärendet är:
• Program till detaljplan för Norra Tronebacken, 2004-02-12
• PM�beträffande�geotekniska�förhållanden,�Norconsult�AB�2009-10-15
• 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, 

Norconsult AB 2007-04-05
• Naturinventering av Norra Tronebacken Lysekils kommun innehållande 

grodinventering, Eko Natura Lysekil, oktober 2004
• Uppdateringar utifrån naturinventering utförd 2004, Eko Natura Lysekil, 

oktober 2009
• Arkeologisk�förundersökning�Lyse-Fiskebäck�2:10�m�fl,�
• Uppdatering av dagvattenutredning Norra Tronebacken,  

SWECO 2018-08-29
• Strandskyddsdispens för dagvattendammar 2019-06-19
• Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning med villkor om arkeologisk 

undersökning, Lyse-Fiskebäck 2:10 och 2:13 2019-08-06 
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INLEDNING
Bakgrund
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. 

Planförslaget har varit utställd under januari-februari 2010. På grund av det 
utökade strandskyddet om 300 meter som inträdde medan planen var vilande 
har kvartersmark för bostäder längst i söder, minskat. Detta kompenseras 
genom�att�möjliggöra�uppförande�av�flerbostadshus�i�4�våningar.�Kvarteret�
nordväst om detta har justerats så att viss del kan bebyggas med bostäder i 3 
våningar. Tidigare förslag innebar 2 våningar för samtliga kvarter. Planförslaget 
har kompletterats med mark för förskola för att täcka framtida behov. 

Planförslaget har varit utsänt på Utställning nr 2 från 2020-05-11 till 2020-
06-21. Samtliga inkomna yttanden och synpunkter har kommenterats i 
ett�utlåtande.�Då�inget�behov�av�väsentliga�justeringar�bedömts�finnas�har�
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppfattningen att planförslaget inte behöver 
ställas ut på nytt. Planförslaget kan därmed gå vidare mot antagande.  

Planens syfte och målsättning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av 70-100 bostäder inom 
området Norra Tronebacken. 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. 

Planprocessen
Planprocessen påbörjades år 2009 och drivs med så kallat normalt 
planförfarande enligt Plan- och bygglagen (1987:10). Planförslaget har varit 
utsänt för samråd och utställning. Under utställning 2 inkom synpunkter 
som har medfört att några justeringar gjorts. Dessa redovisas längst bak 
i planbeskrivningen under rubriken Justering efter utställning 2. Nu tas 
planförslaget upp för godkännande och antagande. Tidpunkten för laga kraft 
förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas. 

Preliminär tidplan för planarbete
Samråd:  juni-augusti 2009
Utställning 1:  januari-februari 2010
Utställning 2: maj-juni 2020
Godkännande: november 2020
Antagande (KF): december 2020
Laga kraft:  januari 2021 



DETALJPLAN FÖR NORRA TRONEBACKENANTAGANDEHANDLING6

PLANDATA
Planområdet
Planområdet ligger ca 3 km nordost om Lysekils centrum. Det avgränsas av 
Ulserödsvägen�i�väster,�befintlig�bostadsbebyggelse�och�gräns�för�strandskydd�
i öster. I sydväst gränsar planen till fastigheterna Lyse-Fiskebäck 2:13 och 
2:14 och i norr mot planområde för äldreboende samt avfart till fritidshus i 
Fiskebäck. Planområdet har en yta på drygt 11 ha, varav drygt 4 ha tas  i anspråk 
för bebyggelse.

Planområdet bedöms kunna rymma 70-100  bostäder samt mark för förskola. 
Föreslagen bebyggelse har placerats i landskapet med hänsyn till platsens natur- 
och�rekreationsvärden.�På�strategiska�platser�finns�möjlighet�att�passera�mellan�
tomter för att området ska upplevas som genomsläppligt och promenadvänligt. 
Stora�delar�av�den�befintliga�grönskan�har�sparats�och�är�en�viktig�kvalitet�i�
boendet.

De nya bostadskvarteren angörs via två nya tillfartsvägar från Ulserödsvägen, 
en vid entrégatan till Torpet, bostadsområdet väster om Ulserödsvägen, och 
ytterligare en ca 150 m norrut.

Planen möjliggör även utbyggnad av en gång- och cykelväg längs 
Ulserödsvägens östra sida samt en rondell vid infarten till det nya området och 
Torpet.�Ulserödsvägen�föreslås�omgestaltas�för�ökad�trafiksäkerhet,�bl�a�med�
”portar”, avsmalningar vid hållplatser och separat gång- och cykelväg.

Orienteringskarta. Norra Tronebacken ligger ca 3 km nordost om Lysekils centrum.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
I kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige i juni 2006 
och aktualitetsförklarad 2010, redovisas området som en del i ett större 
utbyggnadsområde för tätortsbebyggelse. Kommunen ser på sikt detta som en 
ny stadsdel med ett eget centrum inom Lysekils tätort.

 

Fördjupning av översiktsplanen
I förslag till fördjupad översiktsplan för tätorten, ”Lysekil Tätort Översiktsplan 
93” redovisas Fiskebäck som utbyggnadsområde för bostäder med inslag av icke 
störande verksamheter, service och rekreation. 

Den fördjupade översiktsplanen var utskickad för samråd 1993, men godkändes 
aldrig av kommunfullmäktige.

Detaljplaner
Området är inte tidigare detaljplanelagt. En liten del av planområdet omfattas 
idag av områdesbestämmelser, 1484-P32, som vann laga kraft 2003-06-09. 
Inga nya fastigheter är belägna i denna del. Sedan föregående utställning 
år 2010 har en detaljplan (1484-P117) för äldreboende, norr om aktuellt 
planområde, vunnit laga  kraft 2016-01-08.

Utdrag ur översiktsplanen där  Norra Tronebacken är utpekat som en del i en större 
tätortsutbyggnad (orangefärgat)
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Program
Detaljplanen grundar sig på ”Program till detaljplan för Norra Tronebacken” 
daterat 2004-02-12. I programmet redovisas de huvudsakliga förutsättningarna 
för planarbetet och en första skiss på hur marken kan användas för 
bostadsändamål. Detaljplanen omfattar planprogrammets norra del och avviker 
på�så�sätt�att�den�föreslår�en�högre�exploateringsgrad�med�flerbostadshus�istället�
för småhus i söder.

Programskissen från 2004 ligger till grund för planförslaget.
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AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN (MB)
Riksintressen enligt 4 kap. MB
Hela tätorten med omgivande vattenområden omfattas av ”Särskilda 
bestämmelser för hushållning med mark och vatten” enligt 4 kap MB. Det 
innebär att området som helhet är av riksintresse med hänsyn till natur- och 
kulturvärden. 

Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om
det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och det kan ske på ett sätt som inte 
påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör 
inte�hinder�för�utvecklingen�av�befintliga�tätorter�eller�av�det�lokala�näringslivet�
eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret.

Planområdet bedöms inte hysa några särskilda kultur- och naturvärden och 
syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny stadsdel i direkt anslutning till 
Lysekils tätorten. 

Planområdet berörs av 4 kap 4 § s k högexploaterad kust: fritidsbebyggelse 
komma�till�stånd�endast�i�form�av�kompletteringar�till�befintlig�bebyggelse.�
Detaljplanen möjliggör en varierad bostadsbebyggelse med friliggande 
enbostadshus,�kedjehus/radhus/parhus�och�flerbostadshus�av�helårsstandard.�
Riksintresset för högexploaterad kust bedöms därmed inte påverkas negativt av 
genomförandet av detaljplanen.

Kommunen bedömer att planförslaget ligger i linje med bestämmelserna i 4 kap 
MB och att riksintressen inte kommer att skadas.

Natura 2000
I övrigt berörs inte planområdet av några riksintressen. Området ligger dock ca 
300 m väster om Gullmarn som är ett Natura 2000-område och av riksintresse 
för natur- och friluftsliv enligt 3 kapitlet 6§ miljöbalken. Delar av havsområdena 
runt tätorten, däribland Gullmarn vid Fiskebäck, är av riksintresse för 
yrkesfisket.

Mängden föroreningar som planområdet genererar i nuläget och enligt plan har 
beräknats i en dagvattenutredning (2018). Planförslaget bedöms inte påverka 
möjligheten att uppnå miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten Gullmarn.

Miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kap. MB
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet 
för�mark,�vatten,�luft�eller�miljön�i�övrigt�inom�ett�geografiskt�område.�
Miljökvalitetsnormerna omfattar föroreningar i utomhusluft, vatten, olika 
parametrar�i�fisk-�och�musselvatten�samt�omgivningsbuller.
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Luft
Det�finns�idag�inga�indikationer�på�att�gällande�miljökvalitetsnormer�för�luft�
överskrids eller riskerar att överskridas inom områden som kan komma att 
beröras eller påverkas av aktuell planläggning. 

Vatten
Miljökvalitetsnormer ska uppnås i varje vattenförekomst. Vattenförekomsternas 
status�klassificeras�utifrån�kvalitetsfaktorer�i�Havs-�och�vattenmyndighetens�
föreskrifter (HVMFS 2013:19) 
Gullmarn centralbassäng  omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten.
Föroreningsberäkningar�med�befintliga�och�planerade�markförhållanden�har�
genomförts av SWECO i dagvattenutredningen  daterat 2018-08-29.
Planförslaget bedöms inte påverka möjligheten att uppnå MKN. 

Buller
I planförslaget tillämpas riksdagens beslut från 1997 om Infrastrukturinriktning 
för framtida transporter (Prop. 1996/97:53). Riktvärdena är inga rättsligt 
bindande normer, utan skall vara vägledande för bedömningar med hänsyn till 
lokala faktorer och särskilda omständigheter i det enskilda fallet.

En bullerutredning daterad 2007-04-05 togs fram för att klargöra 
bullersituationen�för�de�befintliga�och�planerade�bostäderna.�Detta�beskrivs�i�
mer detalj under rubriken Miljöutredning- Buller.
Kommunen�bedömer�att�omgivningsbuller�inte�medför�skadliga�effekter�på�
människors hälsa vid genomförande av detaljplanen.

Strandskydd enligt 7 kap. MB
Tidigare gränsade planen till område som omfattas av strandskydds 
förordnande enligt 7 kap MB. Strandskyddsgränserna har ändrats genom beslut 
2017-01-12 varför kvartersmarken för bostäder minskas i omfattning i den 
sydöstra delen.

Dagvattenutredningen föreslår att dagvattnet ska fördröjas i dagvattendammar 
samt�makadamdiken.�Två�av�de�föreslagna�dagvattendammarna�befinner�sig�
inom det utvidgade strandskyddsområdet och dispens krävs för att kunna 
anlägga dem. 

Som särskilda skäl för dispens anser kommunen att anläggande av 
dagvattendammar behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området enligt 7 kap. 18 c § 5p. MB. 

Utbyggnaden av bostadsområdet innebär en ökad avrinning bl.a. från 
hårdgjorda�ytor,�jämfört�med�dagvattenflöden�från�befintligt�naturområde.�
Dagvattendammar�reglerar�och�fördröjer�dagvattenflödet�för�att�undvika�
problem för nedströms belägna fastigheter och det innebär att dammarnas 
placering inte kan lokaliseras utanför strandskyddsområdet.
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Miljönämnden i Mellersta Bohuslän har i beslutet daterat 2019-06-19 medgett 
dispens med villkor från strandskyddsbestämmelserna för att anlägga en ny 
dagvattendamm�på�ca�2000�kvm�samt�restaurera�en�befintlig�damm�på�ca�500�
kvadratmeter på fastigheten Lyse-Fiskebäck 2:7. Länsstyrelsen har i sin tur 
beslutat att inte pröva strandskyddsdispens.

Ärendet beskrivs i mer detalj i Ansökan om strandskyddsdispens daterat 2019-
03-25 samt i Miljönämndens beslut (Dnr MIMB-2019-682)

På grund av det utökade strandskyddet till 300 meter har kvartersmark för bostäder 
längst i söder, minskat. 

Vattenverksamhet enligt 11 kap. MB
Bäcken som idag rinner genom betesmarken kulverteras då marken tas i 
anspråk för bebyggelse.

Anläggande av dagvattendammar/utjämningsmagasin samt rörläggning och 
kulvertering av öppna diken är en vattenverksamhet som ska anmälas till 
Länsstyrelsen i ett separat förfarande.
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Behovet av miljöbedömning
Kommunen har genomfört en behovsbedömning enligt 5 kap 18 § ÄPBL 
(1987:10) och miljöbalken 6 kap för aktuell detaljplan. Kommunen har 
bedömt att området från allmän synpunkt är lämpligt för bostadsutbyggnad. 
Kommunen har bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande 
miljöpåverkan. 

Vid behovsbedömningen har kriterierna i MKB-förordningens (1998:905)  
bilaga 4 särskilt beaktats och inte ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget 
medger inte användning av området för ett av de ändamål som räknas 
upp i ÄPBL 5 kap 18§, varför kriterierna för MKB-förordningens bilaga 2 
inte särskilt behöver beaktas. Konsekvenserna av planförslaget inarbetas i 
planbeskrivningen under rubriken ”Miljöutredning – Konsekvenser”.

Som grund för kommunens  och länsstyrelsens ställningstagande att någon 
miljökonsekvensbeskrivning inte behövs ligger följande resonemang kring 
platsens egenskaper, tillkommande verksamheters egenskaper och tänkbara 
effekter�av�ett�genomförande�av�planen:

Ett användande av marken för bostadsändamål är i linje med kommunens 
översiktsplan. Planområdet ligger i direkt anslutning till Ulserödsvägen som är 
en av de stora huvudgatorna inom Lysekils tätort. Marken utgörs huvudsakligen 
av för omgivningarna ej särpräglad hällmarksmosaik som inte bedöms innehålla 
några vegetationstyper särskilt skyddsvärda ur lokalt, regionalt eller nationellt 
perspektiv.

Planen medger en relativt låg exploatering av bostäder i form av friliggande 
villor,�parhus,�radhus�eller�flerbostadshus.�Kompletteringen�med�mark�för�
förskola bedöms inte ändra detta ställningstagande. Den utgör en del av 
ett större område som i översiktsplanen utpekats som utbyggnadsområde 
för tätorten. En fortsatt utbyggnad av bostäder i anslutning till området är 
trolig på 10 20 års sikt vilket kommer att leda till ytterligare investeringar i 
infrastruktur och service. Detta betraktas dock inte som en följd av denna 
plans genomförande utan som en följd av en långsiktig och medveten 
planeringsstrategi hos kommunen. 

Effekterna�av�ett�genomförande�av�planen�bedöms�inte�bli�betydande.�De�
direkta följderna av ett genomförande är att delar av oexploaterad hällmark som 
idag�huvudsakligen�används�för�rekreation�tas�i�anspråk,�att�trafikmängderna�
på Ulserödsvägen ökar med 300-500 f/d, att hastigheterna på Ulserödsvägen 
sänks samt att dagvattensituationen förändras med ökade hårdgjorda ytor men 
omhändertas på ett bättre sätt med utbyggnad av dagvattendammar.

Områdena som berörs av exploatering är begränsade och de som blir direkt 
berörda av förändringarna är de boende öster om planområdet och delvis 
även de boende på Falkvägens östra sida inom Torpetområdet, väster om 
planområdet. 
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Kommunens ställningstagande grundar sig vidare på att ett genomförande av 
planen:

• inte har betydande påverkan på Natura 2000-område och därmed inte 
kräver tillstånd enligt 7 kap 28 § MB. 

• inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som 
kräver tillstånd enligt MKB-förordningens bilaga 1 och 3.

• inte bedöms vara av betydelse för andra planers eller programs 
miljöpåverkan.

• inte bedöms påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala 
miljömål negativt.

• inte bedöms ge upphov till en stor miljöpåverkan på biologisk mångfald, 
landskap, fornlämningar, vatten etc.

• inte ger upphov till risker för människors hälsa eller för miljön.
• inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids/inte uppnås
• inte har betydande påverkan på några områden eller natur som har 

erkänd nationell eller internationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller 
naturreservat.

Länsstyrelsens samrådsyttrande
Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande daterat 2009-09-08 delat kommunens 
bedömning om att planförslaget  inte kan förväntas medföra betydande 
miljöpåverkan. Förslaget behöver därmed inte miljöbedömas.  
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OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR
Topografi
Höjden över havsytan varierar mellan 20 m i den södra delen och 35 m i den 
norra. Översiktligt utgörs terrängen av tre tydliga höjdpartier och två dalgångar 
i öst-västlig riktning. De båda dalgångarna vetter i väst mot Ulserödsvägen och 
går samman i ett låglänt parti i den östra delen.

Mark och vegetation
Under 2004 genomfördes en naturinventering av området som omfattas 
av ”Program till detaljplan för Norra Tronebacken” daterat 2004-02-12. 
Området bedöms inte innehålla vegetationstyper som är särskilt skyddsvärda 
ur lokalt, regionalt eller nationellt perspektiv. Området hyser dock vissa 
lokala naturvärden då det ingår i ett för denna kuststräcka relativt stort och 
oexploaterat område.

Området består till övervägande delen av orörd naturmark och är kuperad 
med mycket berg i dagen. Den dominerande naturtypen utgörs av hällmarker, 
antingen relativt öppna och bevuxna med ljung eller mer vegetationstäta 
med enbuskar och tall. Mindre svackor i hällmarken är bevuxna av öppen 
fattigkärrsvegetation�eller�fragment�av�sumpskog.�I�den�sydöstra�delen�finns�
en relativt plan yta med betade gräsbevuxna marker av karaktären björkhage. 
Några�mindre�partier�av�öppen�ängsmark�finns�intill�Ulserödsvägen.�En�damm�
finns�i�områdets�sydöstra�del.
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Det�inventerade�området�hyser�inga�vegetationstyper�som�beträffande�
artsammansättning eller åldersfördelning hos förekommande trädarter 
kan betecknas som sällsynta eller särskilt skyddsvärda ur lokalt, regionalt 
eller nationellt perspektiv. Två områden med artrika och frodiga lövskogs- /
lövsnårsmiljöer�finns�som�bör�sparas�så�långt�möjligt�vid�en�eventuell�
exploatering.�Dessa�finns�inom�delområdena�nr�4�och�nr�5�på�kartan�nedan.

Av�groddjur�påträffades�vid�inventeringen�åkergroda,�vanlig�padda�samt�
mindre och större vattensalamander, samtliga är fridlysta. Den sistnämnda 
ingår även i den svenska rödlistan (hotkategori missgynnad) och i EU:s 
Habitatdirektiv.�Arten�påträffades�i�dammen�strax�väster�om�den�dåvarande�
ridanläggningen, damm 1 i naturinventeringen. Lövskogsområden och 
beteshagar i närområdet av dammen bedöms vara av stor betydelse som 
landhabitat för groddjur och naturmarken i anslutning till dammen ska därför 
skötas i enlighet med den skötselplan som tagits fram av Claes Andrén, Nature, 
2010-07-05. Skötselplanen redogör för åtgärder som ska vidtas för att nå goda 
livsbetingelser och en gynnsam bevarandestatus för större vattensalamander 
vid planerad bebyggelse och utgör en bilaga till genomförandebeskrivningen. En 
planbestämmelse, n1, har lagts in på plankartan för naturmarken intill dammen.

Karta ur naturinventeringen (2004) Eko Natura, Thomas Andersson



DETALJPLAN FÖR NORRA TRONEBACKENANTAGANDEHANDLING16

Geoteknik och radon
Översiktliga geotekniska undersökningar har gjorts i området i samband 
med ”Förslag till detaljplan för Fiskebäck” 1990 och ”Detaljplan för Västra 
Tronebacken, Södra delen” 2000. En geoteknisk undersökning av planområdet 
har utförts i oktober 2009.

Större delen av området består av berg i dagen. I lågpunkterna mellan bergen 
återfinns�några�mindre�gräsytor.�Djup�till�fast�botten�kan�uppgå�till�5-7�m�i�
centrum av gräsytorna. Jorden i dessa områden består främst av siltig sand 
alternativt�siltig�finsand.�Sanden�kan�på�sina�ställen�underlagras�av�lerig�silt.�Lös�
siltig�lera�har�påträffats�ca�1-1,5�m�under�markytan�i�de�nordligare�delarna�av�
detaljplaneområdet.

Då området till största delen består av berg samt omsluts av berg i dagen i de 
flesta�väderstrecken�bedöms�inte�några�stabilitetsproblem�vara�aktuella.�De�
ytor som inte består av berg i dagen är plana (lutning < 1:10), vilket har till följd 
att�inte�heller�dessa�områden�medför�problem�beträffande�stabilitet�för�normal�
villabebyggelse.�Längst�i�norr�finns�ett�lerområde�där�lerans�mäktighet�ökar�
till ca 10 m strax norr om detaljplanegränsen. Dock ska detta område enbart 
användas som naturområde varför inga tillskottslaster blir aktuella här .

En�översiktlig�bergteknisk�bedömning�har�utförts�för�att�identifiera�eventuella�
riskområden där problem med blocknedfall/bergras kan bli aktuella. Två 
områden�har�identifierats.�

Området�klassificeras�som�lågradonmark�med�uppmätta�värden�mellan�1-2�
kBq/m3 och som låg- till normalradonmark med hänsyn till uppmätta värden 
på�gammastrålning�från�berg�i�dagen.�Normalradon�har�påträffats�enbart�i�
områdets södra del.

Karta ur geoteknisk undersökning (2009) 
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Kulturmiljö
I samband med planerad bostadsutbyggnad av Fiskebäcksområdet 1990 
genomförde Bohusläns Museum en arkeologisk utredning. Tronebacken är av 
sådan karaktär att fynd av stenåldersbosättningar är troliga. Inom planområdet 
dokumenterades fyra fornlämningar. Av dessa har en förundersökts vid ett 
tidigare tillfälle. Inför detta planarbete har Bohusläns museum genomfört 
arkeologiska förundersökningar av de tre återstående. Resultatet av 
förundersökningarna var enstaka fynd av boplatskaraktär, begränsade till 
sporadiska�fynd�av�slagen�flinta�och�kvarts.�

Enligt arkeologisk utredning från 2005 ska fornlämningar som kommer 
i�konflikt�med�utbyggnaden�av�nya�bostäder�och�vägar�slutundersökas�
(utgrävning) innan exploatering. Det gäller fornlämning RAÄ Lysekil 35:1. 
Länsstyrelsen har lämnat tillstånd till borttagande av fornlämningen  (2019-08-
06) med villkor att den först undersöks och dokumenteras. De fornlämningar 
som inte grävs ut skyddas enligt lagen om kulturminnen. Då tillståndet för 
borttagandet av berörd fornlämning har löpt ut ska kommunen ansöka på nytt.  
Beslut om arkeologisk undersökning för del av fornlämning Lysekil 35:1 ska 
vara giltig innan exploatering av planområdet sker.

En milstolpe L1968:1260 (Lysekil 8:1), ligger söder om Lyse-Fiskebäcksvägen 
och i anslutning till planområdet. Milstolpen L1968:1260 är registrerad som en 
fornlämning. Fornlämningen Lysekil 8:1 ska beaktas vid exploateringen.

Inom�området�finns�ett�par�stengärdesgårdar.�Ett�generellt�biotopskydd�
finns�för�stengärdesgårdar�i�jordbruksmark.�Marken�används�inte�som�
jordbruksmark idag men stengärdesgårdarna kan ändå vara biotopskyddade. 
Stengärdesgårdarna är belägna på naturmark i planen varför ingen dispens 
behövs men kan vid utbyggnad av planområdet skyddas genom avtal.

Markägoförhållanden
Kommunen äger fastigheterna Lyse-Fiskebäck 2:10, 2:7, samt Dalskogen 1:36. 
Övrig mark är privatägd.

Planområdets nuvarande användning
Området är i huvudsak oexploaterat och används som strövområde. Inom 
planområdet�finns�två�friliggande�enbostadshus�varav�ett,�Lyse-Fiskebäck�2:11,�
kommer att kunna behållas. 

Gator och trafik
Ulserödsvägen, den gamla in- och utfarten till Lysekil, är en av de stora 
huvudlederna. 
Två�av�de�befintliga�bostadshusen�i�området�har�sina�tillfarter�direkt�från�
Ulserödsvägen. Bostadshuset på Lyse-Fiskebäck 2:12 kommer att rivas för att ge 
plats för den nya bebyggelsen. 
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Omgivningar, service och rekreation
Fiskebäcksområdet är ett omtyckt och välfrekventerat rekreationsområde med 
gott om promenadstråk. Dessa kommer inte att påverkas i någon större grad av 
den�planerade�bebyggelsen.�Längs�med�Gullmarn�finns�goda�badmöjligheter,�
dels vid Fiskebäcks fritidshusområde och dels vid Gullmarsbadens camping som 
är en kommunal badplats med sandstrand.

Väster om Ulserödsvägen ligger bostadsområdet Torpet, ett småhusområde, 
utbyggt på 70-talet, med grupphus- och villabebyggelse. I öster gränsar planen 
till fritidshusbebyggelse och en före detta ridanläggning. I norr gränsar planen 
till ett nytt äldreboende som är under uppbyggnad.

En gång- och cykelväg förbinder Torpetområdet med centrum. Avståndet till 
centrum�är�cirka�3�km�och�dit�tar�sig�gång-�och�cykeltrafikanter�lättast�via�
viadukten under väg 162 och sedan vidare längs Landsvägsgatan och Södra 
Hamngatan�till�centrum.�En�livsmedelsbutik�finns�sydväst�om�rondellen�där�
Ulserödsvägen ansluter till väg 162. 

Närmsta låg- och mellanstadieskola är Mariedalsskolan som ligger ca 1 km 
sydväst om aktuellt planområde på vägen mot Lysekils centrum. Vid skolan 
finns�även�en�förskola�med�fyra�avdelningar�samt�en�sporthall.

Teknisk försörjning
Planområdet ligger utanför nuvarande VA-verksamhetsområde. 
Området ingår i Fiskebäcks utredningsområde enligt VA-PLAN 2016.
Inom�planområdet�finns�kommunala�vattenledningar.�I�samband�med�
äldreboendet som är under uppbyggnad norr om planområdet ansluts detta 
område till kommunens VA-nät.

Kollektivtrafik
Ulserödsvägen�trafikerar�av�samtliga�linjebussar�till�bl.a.�Hallinden/Munkedal,�
Sotenäs,�samt�Torp�köpcentrum�och�Göteborg�via�Trafikverkets�färjeled�Finsbo-�
Skår.         
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FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR
Bostäder
Planförslaget innebär att det kan byggas 70-100 bostäder inom planområdet. 
Bostäderna är, enligt illustrationskartan, fördelade på ca 15 friliggande villor, 
30-60�lägenheter�i�flerbostadshus�och�resterande�bostäder�i�kedjehus�eller�
radhus.�Planen�har�stor�flexibilitet�för�att�erhålla�en�blandad�småhusbebyggelse�
där efterfrågan delvis kan styra vilken typ av bostäder som kommer att byggas. 
Villatomterna ska fördelas via den kommunala tomtkön.

I planområdets norra del föreslås friliggande villor utmed den norra lokalgatans 
östra del. Villorna får ha en högsta byggnadshöjd på 5,5 meter. I norra delen 
av planområdet, där bebyggelsen kommer att ligga relativt högt, anges i 
planbestämmelserna att taknocken ska förläggas i väst-östlig riktning. Avsikten 
är att bakomvarande hus ska ha utsikt mellan de framförvarande husen. 

Väster och norr om den norra lokalgatan samt närmast Ulserödsvägen föreslås 
en  tätare bebyggelse med kedjehus eller radhus. Dessa hus får ha en högsta 
byggnadshöjd på 6,5 meter, vilket innebär två våningar. Längs den södra 
lokalgatan föreslås två bebyggelsegrupper. I den norra bebyggelsegruppen 
föreslås�mindre�flerbostadshus,�radhus�eller�kedjehus.�I�den�del�som�ligger�högst�
i terrängen får husen får ha en högsta byggnadshöjd på 6,5 meter och de lägre 
belägna husen får ha en högsta byggnadshöjd på 9,5 meter, vilket innebär tre 
våningar. 

Flerbostadshusen får ha en största 
byggnadsyta på 300 m2 vardera. 
Avsikten med den begränsningen är 
att säkerställa en relativt småskalig 
bebyggelse som kan blandas med 
både kedjehus och radhus.  Inom 
bebyggelsegruppen�finns�utrymme�för�
lekplats.

Den södra bebyggelsegruppen är hälften 
så stor som vid tidigare utställning, på 
grund av det utökade strandskyddet. 
Området ligger lågt i terrängen och har 
bedömts�tåla�en�flerbostadsbebyggelse�i�
fyra våningar, vilket innebär en högsta 
byggnadshöjd på 12,5 meter.

Sektion A-A´
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Befintlig�bostadsfastighet��Lyse-Fiskebäck�2:11,�samt�de�två�nya�fastigheterna�
som föreslås bli avstyckade från 2:11, får planbestämmelser som innebär att 
vardera fastighet får bebyggas med en sammanlagd byggnadsyta på 180 m2. Av 
den sammanlagda byggnadsytan får högst 60 m2 användas för uthus, garage 
eller dylikt. Bostadshusen får ha en högsta byggnadshöjd på 6,5 meter och 
uthusen 3,5 meter. 
Under�rubriken�Byggnadsteknik�på�plankartan�finns�en�skrivning�om�att�
bostadshus ska uppföras med ett radonsäkert utförande.

Förskola 
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. 

Behov av förskola
Förskolorna i Östra området av centrala Lysekil har ett högt söktryck. Det 
gäller främst från de boende på Tröten, Slätten, Fridhem, Mariedal och Torpet. 
Förutom�från�dessa�områden�finns�även�sökande�från�Berg,�Lyse�och�västra�
Lysekil. I närheten till planområdet bor ca 50 barn mellan 0 och 6 års gammal. 
Närmast förskolan ligger ca 1 kilometer bort (Mariedals). Vid genomförande 
av detaljplanen kommer behovet för förskola att bli större för Torpet- och 
Fiskebäcksområdet.
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Förutsättningar till förskoleverksamheten
För att kunna etablera en hållbar förskola behövs det att följande 
förutsättningar beaktas:
 
• För barn mellan ett och tre år kan ett riktmärke för barngruppens storlek 

vara sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år kan ett riktmärke vara 
nio till 15 barn. Riktmärkena är inte tvingande (Skolverket). I genomsnitt har 
varje barngrupp 15,3 barn hösten 2017 (Sveriges kommuner och landsting)

• Friytan för lek och rekreation bör vara så rymlig att det utan svårighet 
eller risk för omfattande slitage går att ordna varierande terräng- och 
vegetationsförhållanden. 

• Ett rimligt mått för friyta för lek och utevistelse kan vara 40 m2 per barn i 
förskolan enligt Boverkets rekommendationer. Göteborgs stad använder 35 
m2 per barn i förskolan. Rekommendationen är inte bindande. 

• I bedömningen av storlek och kvalitéer kan även ingå tillgång på och 
tillgänglighet till närliggande lekområden, parker och grönområden. Friytan 
bör kännetecknas av goda sol- och skuggförhållanden, god luftkvalitet samt 
god ljudkvalitet. 

• Friytan bör placeras i direkt anslutning till byggnadsverk. 
• Förskolan bör bestå minst av 4 avdelningar för att det ska vara ekonomisk 

lönsamt. 
• Angöring med parkeringsplatser för föräldrar och personal samt 

leveransfordon.

Förskolaområde markerat i rött



DETALJPLAN FÖR NORRA TRONEBACKENANTAGANDEHANDLING22

Planförslag
Detaljplanen medger en förskola för 5 avdelningar med tillhörande lekyta 
samt utrymme för vändplats och goda möjligheter för parkering. Det beräknas 
16 barn per avdelning vilket resulterar i 80 förskoleplatser. Byggnaden får ha 
en största byggnadsyta på 600 m². Största byggnadshöjd är 6,5 meter vilket 
innebär 2 våningar och en total bruttoarea av 1200 m².

Det beräknas ca 3200 m² friyta för lek och rekreation enligt Boverkets 
rekommendation om 40 m² friyta per barn. Inom området som är planlagt som 
skola�finns�det�utrymme�för�ca�2000�m²�(25�m²�per�barn)�vilket�kompletteras�
med intilliggande strandskyddad naturmark med varierande terräng- och 
vegetationsförhållanden. Bedömningen är att antalet barn i förhållande till 
friyta för lek och rekreation är acceptabel. Friytan i helhet bedöms ha goda 
kvalitéer avseende sol- och skuggförhållanden, luftkvalitet och ljudkvalitet.

Tillgänglighet
Alla bostäder ska vara tillgänglighetsanpassade enligt BBR, Regelsamling 
för�byggande.�När�det�gäller�bostäder�i�flera�våningsplan�räcker�det�dock�att�
entréplanet är tillgängligt på samma sätt som bostäder i ett våningsplan. 
Det�ska�finnas�en�angöringsplats�och�kunna�ordnas�en�parkeringsplats�
för rörelsehindrade inom 25 meter från huvudentrén i varje trapphus i 
flerbostadshus.�Detta�krav�gäller�även�småhus.�

Fastigheter  avsedda för bebyggelse ska enligt plan- och bygglagen vara 
användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Detta 
gäller om det inte är obefogat med hänsyn till terrängen och förhållandena 
i övrigt. Det är viktigt att disponera tomten och placera byggnaderna så att 
tomterna blir så tillgängliga som möjligt. Markbeläggningen på tillgängliga 
gångvägar ska vara fast, jämn och halkfri. 

Gatunät och trafik
Ulserödsvägen föreslås omgestaltas i syfte att dämpa hastigheten på vägen. 
Det görs genom att en rondell föreslås vid Torpetkrysset och infarten till de 
nya bostäderna, genom att avsmalningar föreslås vid samtliga busshållplatser i 
anslutning till planområdet samt att ”portar” anläggs i norr och söder. 

Den nya tillfarten, lokalgatan, som försörjer den södra delen ansluter till 
Ulserödsvägen i Torpetkrysset. Gatan föreslås vara 5,5 m bred med en 3,0 m 
bred gc-väg på den östra sidan. Det slutar i söder i en vändplats vilket ger bra 
möjligheter för att hämta/lämna förskolebarn samt för leveransfordon.

Den norra delen försörjs via en ny tillfart och lokalgata ca 150 m norr om 
Torpetkrysset. Gatan föreslås här vara 4,6 m bred med en 2,0 m bred trottoar. 
Samtliga gator är inplacerade i landskapet för att så långt möjligt begränsa 
bergskärningar.
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Parkering
All parkering i området föreslås ske på kvartersmark. Friliggande villor och 
kedjehus förutsätts ordna parkering på den egna tomten. Radhus kan ordna 
parkering på egen tomt eller gemensamt med andra. Flerbostadshus föreslås 
ordna gemensamma parkeringsplatser.

Gång- och cykeltrafik
En gång- och cykelväg föreslås längs den östra sidan av Ulserödsvägen. 
Trottoarer�ska�finnas�längs�med�infartsgatorna.�Inom�naturmarken�finns�
gångvägar för att området ska vara genomsläppligt och fortsatt upplevas som 
promenadvänligt.

Friyta och rekreation
Det�finns�goda�möjligheter�till�rekreation�och�promenader�i�området�även�efter�
ett�genomförande�av�planen.�Mycket�av�naturmarken�ska�finnas�kvar.�Hänsyn�
har�tagits�till�befintliga�gångstigar�och�nya�gångvägar/-stigar�föreslås�för�att�göra�
området tillgängligt.

Teknisk försörjning
VA
Allmänna avlopps- och spillvattenledningar byggs ut i området. Spillvattnet 
från området avleds via självfallsledningar till en ny avloppspumpstation. För 
att undvika djupa ledningsschakter placeras pumpstationen i en lågpunkt, 
på�plats�markerad�med�E1�på�plankartan.�Spillvattnet�pumpas�till�befintligt�
VA-nät söder om Torpet och vidare till det kommunala reningsverket i 
Långevik. Tryckavloppsledningen förläggs huvudsakligen längs den nya 
tillfartsgatan. Vatten- och avloppsledningar läggs i huvudsak i gatorna, ett 
u-område på plankartan säkerställer att ledningar kan dras genom den södra 
bebyggelsegruppen. 

Ett u-område har även lagts in i kvartersmarken mellan den norra lokalgatan 
och Lyse-Fiskebäck 2:21 som gränsar till planområdet i öster. U-området 
möjliggör en anslutning till det kommunala va-nätet. 

Avfall
Avfallshanteringen ska ske enligt Rambos riktlinjer. Villatomter kan ha egna 
sopkärl�medan�grupphus�och�flerbostadshus�har�gemensam�sophantering.�
Närmsta�återvinningsgård�finns�vid�Torpet.
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Dagvattenhantering
I samband med detaljplanearbetet har ”Dagvattenutredning till detaljplan 
för bostadsområdet Norra Tronebacken”, daterad 2005-11-30, reviderad 
2009-11-16 tagits fram av Norconsult. Inför en förnyad utställning har en 
”Uppdatering av dagvattenutredning, Norra Tronebacken”, daterad 2018-08-
29, utförts av Sweco. Syftet med denna komplettering  är att anpassa tidigare 
dagvattenutredning till riktlinjer i P110. 

Kompletterande�beräkningar�på�dimensionerande�dagvattenflöden�och�
erforderliga fördröjningsvolymer har gjorts liksom föroreningsberäkningar 
för�befintliga�och�planerade�markförhållanden.�Med�föreslagen�rening�och�
fördröjning i våta dammar uppskattas även planens påverkan på MKN i 
recipient för dagvattenutsläpp. En översiktlig utvärdering av översvämningsrisk 
med�befintliga�markförhållanden�har�studerats�med�hjälp�av�Scalgo�Live.�
Utvärderingen fungerar som underlag för bedömning av planens lämplighet 
utifrån förhållanden vid skyfall.

Utbyggnaden av bostäder innebär en ökad avrinning, bl a från hårdgjorda 
ytor,�jämfört�med�dagvattenflöden�från�befintligt�naturområde.�För�att�
undvika problem för nedströms belägna fastigheter och trummor pga ökade 
flöden,�föreslås�dagvattnet�från�området�flödesregleras�och�fördröjas�i�
dagvattendammar och makadamdiken. 

Karta från dagvattenutredningen (Norconsult) 
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Då området exploateras ökar även mängden föroreningar i dagvattnet. Genom 
att anlägga dammar används, när det gäller rening, principen att fastlägga 
ämnen. Om dammarna dimensioneras med tillräcklig uppehållstid (minst 24 
timmar), kan en betydande rening av dagvattnet ske via dammarna genom 
främst sedimentering. 

Dagvatten�från�bostadsområdet�Torpet,�vilket�inte�är�flödesreglerat�idag,�leds�
till�planområdet.�För�att�vid�kraftiga�regn�utjämna�dagvattenflödet�från�Torpet�
till det nya bostadsområdets dagvattensystem, föreslås en dagvattendamm 
söder om rondellen. På detta sätt uppnås även rening av dagvatten från 
Torpetområdet. 

Föroreningsmängderna beräknas öka från det nya området i Norra Tronebacken 
jämfört med mängderna innan området bebyggs, för alla parametrar utom 
för kväve. Mängderna är dock ytterligt små i förhållande till Gullmarns 
tillflöden�och�andra�föroreningskällor�t�ex�enskilda�avloppsanläggningar�eller�
båtverksamhet. Samtidigt beräknas föroreningsmängderna från Torpet minska 
markant�jämfört�med�befintliga�förhållanden�efter�rening�i�dagvattendammen.�
Totalt sett bedöms påverkan på Gullmarn vara försumbar jämfört med dagens 
situation.

Ett u-område på plankartan säkerställer att dagvattenledningen kan dras från 
den�södra�bebyggelsegruppen�österut�till�befintlig�bäck.�Dagvattendammar�
regleras med bestämmelsen damm inom allmän plats – naturmark. Med hänsyn 
till närheten till bostäder rekommenderas stängsel runt dammarna.

Dammarna�ligger�på�relativ�flack�mark�inbäddad�av�områden�som�bedöms�
vara berg i eller nära dagen enligt geoteknisk utredningen (Karta G101, 
Norconsult,�2009).�Det�finns�inga�tecken�på�att�dagvattendammar�kan�innebära�
stabilitetsrisker för intilliggande bebyggelse och anläggningar. 

Med hänsyn till det höga siltinnehållet i jorden ska dammarna utföras på ett 
erosionsskyddat sätt med särskilt hänsyn till dammarnas utlopp. Dammarna ska 
utföras�med�tillräckligt�flack�släntlutning�och�begränsade�djup�så�att�stabiliteten�
för närliggande byggnader och anläggningar inte blir otillfredsställande.

Grundläggning
Plattgrundläggning för mindre byggnader bedöms vara genomförbart inom 
hela området, förutom för områden med tjocka lerlager. Där rekommenderas 
pålgrundläggning om inte en kompletterande geoteknisk utredning genomförs 
för�dessa�specifika�objekt.�

Några större sättningar väntas inte genereras inom området förutom i områden 
med ett tjockt lager av lera. Inom dessa områden bör byggnader tyngre än 10 
kPa pålas. För övriga delar av gräsmarken bedöms en tillskottslast på upp till 20 
kPa utbilda sättningar på några centimeter.
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Området bedöms som låg- till normalradonmark. Det rekommenderas dock 
att alla planerade byggnader dimensioneras för normalradonmark, dvs 
utförs radonskyddande. Som radonskyddande utförande räknas en väl utförd 
betongplatta samt att håltagningar och rörgenomföringar genom bottenplattan 
ska utföras täta så att markluft ej kan tränga upp i byggnaden. 

Planbestämmelse anger att mark- och anläggningsarbeten ska utföras enligt PM 
beträffande�geotekniska�förhållanden�2009-10-15,�Norconsult.

Markarbeten
Då siltinnehållet i jorden är hög för hela området kan det innebära att jorden 
uppvisar�ett�visst�flytjordsbeteende.�Det�innebär�att�jorden�lätt�kan�bli�störd�i�
samband med schaktning samt att den kan förlora mycket av sin hållfasthet 
i schakter som står öppen under en längre tid. Dessutom kan stabiliteten för 
schakter�i�flytjord�kraftigt�försämras�av�nederbörd�samt�vid�schakt�under�
grundvattennivån.

Fyllnadsarbete för laster upp till 30 kPa bedöms som genomförbart för hela 
området förutsatt att mindre sättningar kan accepteras i fyllningen.

Djupa schakter med slänt bedöms som problematiska pga den ovan nämnda 
flytjordproblematiken.

Planbestämmelse anger att mark- och anläggningsarbeten ska utföras enligt PM 
beträffande�geotekniska�förhållanden�2009-10-15,�Norconsult.

Blocknedfall
En översiktlig bergteknisk bedömning har utförts i området. Två områden har 
identifierats�som�riskområden�där�problem�med�blocknedfall/bergras�kan�bli�
aktuella. Innan utbyggnad ska förebyggande åtgärder vidtas. Planbestämmelse 
anger att åtgärder för att undanröja risk för blocknedfall och bergras ska 
utföras�i�enlighet�med�PM�beträffande�geotekniska�förhållanden�2009-10-15,�
Norconsult, innan utbyggnad. 
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MILJÖUTREDNING – KONSEKVENSER
Naturmiljö
Den föreslagna exploateringen i området påverkar naturmiljön då orörd 
natur tas i anspråk. Ambitionen i projektet är att påverkan på naturmiljön 
ska vara så liten som möjligt genom varsam inplacering av bebyggelse och 
vägar. Ianspråktagande och uppsplittring av oexploaterad mark leder dock 
oundvikligen�till�försämrade�förutsättningar�för�platsens�flora�och�fauna.

Naturvärdena�i�området�finns�huvudsakligen�i�de�låglänta�partierna�och�vid�
dammen som ligger strax väster om den fd ridanläggningen, damm 1 på kartan 
från naturinventeringen. Två låglänta delområden, nr 4 och 5 på kartan från 
naturinventeringen (sidan 12), med artrik och frodig lövskogs-/lövsnårsmiljöer, 
som enligt naturinventeringen bör sparas så långt möjligt vid en exploatering, 
tas i anspråk. Anledningen till detta är att det är endast i dessa delar som det är 
möjligt�att�angöra�Ulserödsvägen�med�nya�lokalgator�p�g�a�topografin.

I dammen vid den före detta ridanläggningen har mindre och större 
vattensalamander�och�andra�groddjur�påträffats.�Alla�är�fridlysta�och�
vattensalamandern�finns�i�den�svenska�rödlistan�(livskraftig)�och�i�EU:s�
Habitatdirektiv. Dammen, dess absoluta närhet samt närliggande beteshagar 
och lövskogsmiljöer bör enligt naturinventeringen bevaras. Planförslaget är 
utformat�med�hänsyn�till�de�vattensalamandrar�och�groddjur�som�påträffats�
genom att dammen samt naturmarken vid och runt den bevaras. På plankartan 
finns�en�50�meter�bred�skyddszon�kring�dammen,�betecknad�med�n1.�
Med anledning av det utökade strandskyddet kommer bebyggelsen som närmast 
ca 80 meter från dammen, vilket gynnar salamandrarnas livsbetingelser 
ytterligare.

Skötselplan
För�naturområdet�intill�dammen�där�större�vattensalamander�påträffats�har�en�
skötselplan tagits fram av Claes Andrén, Nature, 2010-07-05. Skötselplanen 
redogör för åtgärder för att uppnå goda livsbetingelser och en gynnsam 
bevarandestatus för större vattensalamander vid planerad bebyggelse. En 
planbestämmelse, n1, har lagts in på plankartan för naturmarken intill dammen. 
Skötselplanen utgör bilaga till genomförandebeskrivningen.

Friluftsliv
Området utnyttjas idag som strövområde och det är främst i de låglänta 
partierna�som�upptrampade�stigar�finns.�Bebyggelsens�lokalisering�i�grupper�
och med släpp på strategiska platser för ökad tillgänglighet bidrar till att platsen 
även fortsättningsvis kan nyttjas som strövområde. Upplevelsen av ostördhet 
och�lugn�påverkas�dock�av�tillkommande�bostäder�och�trafik.
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Kulturmiljö
Planområdet berör 3 fornlämningar, helt eller delvis. En av dessa, som ligger 
i den nordvästra delen berörs av exploatering medan de andra två till största 
delen ligger utanför planområdet i öster och inte berörs av exploatering. 
Fornlämning RAÄ Lysekil 35 kommer att slutundersökas innan exploatering av 
området. 

En milstolpe L1968:1260 (Lysekil 8:1), ligger söder om Lyse-Fiskebäcksvägen 
och i anslutning till planområdet. Om markarbeten kommer att ske i anslutning 
till L1968:1260 bör samråd med Länsstyrelsen ske.

Dagvatten
Dagvatten från området och från Torpet, bostadsområdet väster om 
planområdet, föreslås tas omhand lokalt i ett system med dagvattendammar. 
Vattnet renas, främst genom sedimentering, och fördröjs i dammarna. Totalt 
sett bedöms tillförseln av föroreningar till Gullmarn bli mycket små eftersom 
även Torpets dagvatten tas om hand, vilket inte görs idag. 

Bäcken som idag rinner genom området kulverteras delvis då marken tas i 
anspråk för bebyggelse. Rörläggning och kulvertering av öppna diken är en 
vattenverksamhet enligt 11 kap. 2 § 1 p. MB.

Landskapsbild
Landskapsbilden kommer i stor utsträckning att påverkas när området, som 
idag främst består av naturmark, delvis bebyggs. På de båda höjdpartierna, ett 
i norr och ett i söder, kommer den föreslagna bebyggelsen att bli högt belägen 
och exponerad  mot Gullmarn. Merparten av den nya bebyggelsen är lokaliserad 
i de lägre partierna och är därmed betydligt mindre exponerade.

Buller    
Planarbetet för Norra Tronebacken påbörjades innan förordningen (2015:216) 
med�riktvärden�för�trafikbuller�tillämpades.�Det�innebär�att�förordningen�inte�
ska tillämpas för planförslaget. Däremot anser Boverket att kommunerna bör 
kunna ha viss vägledning av de riktvärden som anges i förordningen. 

Riksdagen antog 1997, vid beslut om Infrastrukturinriktning för framtida 
transporter�(Prop.�1996/97:53),�följande�riktvärden�för�trafikbuller.�Riktvärdena�
bör normalt inte överskridas vid nybyggnad och/eller väsentlig ombyggnad av 
trafikinfrastruktur.

• Ekvivalentnivå inomhus 30 dBA
• Maximalnivå inomhus nattetid 45 dBA
• Ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 55 dBA
• Maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 70 dBA
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Bullerberäkningar har gjorts av ekvivalenta och maximala ljudnivåer utomhus 
från�vägtrafik.�
En bullerutredning daterad 2007-04-05 togs fram av Norconsult för att 
klargöra�bullersituationen�för�de�befintliga�och�planerade�bostäderna�längs�
Ulserödsvägen.�Som�förutsättningar�för�utredningen�beräknades�ett�trafikflöde�
på�1750�fordon/dygn�varav�5-6%�består�av�tung�trafik�och�en�hastighet�på�vägen�
av 60 km/h. 

Trafikens�förutsättningar�har�ändrats�sedan�dess�och�enligt�senaste�
trafikmätningar�från�oktober�2014�har�trafikflödet�minskat�till�1423�fordon/
dygn�varav�7,5%�består�av�tung�trafik�och�en�skyltad�hastighet�på�vägen�av�50�
km/h.�Minskningen�av�trafikflödet�beror�på�att�en�ny�rondell�byggdes�på�väg�
162�för�att�koppla�trafiken�till�färjeläget�i�Finnsbo�och�som�konsekvens�av�detta�
avlastades�trafiken�på�Ulserödsvägen.

Bullerutredningen togs fram i ett tidigt skede av planarbetet och illustrationen 
som låg till grund för den har justerats men resultatet från bullerutredningen 
från 2007 bedöms vara acceptabel för att analysera det aktuella planförslaget.

Ekvivalent ljudnivå
I�nuläget�överskrider�ett�befintligt�hus,�inom�detaljplaneområdet,�riktvärdet�för�
ekvivalent ljudnivå vid fasad med 3 dBA i första våningen (58 dBA). De övriga 
husen inom området har ekvivalenta ljudnivåer som är under riktvärdet.

Efter genomförande av detaljplan sänks de ekvivalenta ljudnivåerna med 2-4 
dBA (p.g.a. hastighetsdämpning och en liten förskjutning av vägen) vilket 
innebär att samtliga hus klarar riktvärdet för ekvivalent ljudnivå utomhus vid 
fasad (55 dBA). 

Maximal ljudnivå
För maximalnivåerna överskrids riktvärdet för uteplats i anslutning till bostad 
(70�dBA)�för�det�befintliga�hus�närmast�vägen�om�dess�uteplats�ligger�i�utsatt�
läge. Riktvärdet för maximal ljudnivå inomhus nattetid (45 dBA) överskrids 
troligen också men detta kan undvikas med treglasfönster.

Efter genomförande av detaljplanen förbättras maximalnivåerna i och med 
ombyggnaden av vägen med 2-6 dBA (i första våningen). Riktvärdet för 
maximal ljudnivå vid uteplats kan överskridas för de planerade bostäderna i den 
nordvästra delen av planområdet närmast vägen (Figur 1) men det beror på var 
uteplatserna ligger. 

Det�finns�inga�krav�i�PBL�på�att�anordna�uteplatser�vid�bostäder.�Däremot�finns�
det krav på friyta, det vill säga att på tomten eller i närheten av den ska en 
tillräcklig�stor�friyta�för�lek�och�utevistelse�finnas.�De�planerade�bostäderna�som�
är mest utsatta för maximal ljudnivå (Figur 1) har en begränsad yta som klarar 
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riktvärdena�för�en�eventuell�oskyddad�uteplats�inom�eget�tomt.�Dock�finns�dessa�
planerade bostäder i direkt anslutning till naturmark med god ljudmiljö och 
tillgång till lek och rekreation. 

För de planerade bostäder som kan få problem att klara riktvärden för maximal 
ljudnivå vid eventuell uteplats bör en lokal skärm anordnas.

Ur Prop. 1996/97:53 citeras: 
”I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör 
inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.”

Enligt bullerutredningen klaras riktvärdena för maximal ljudnivå inomhus 
nattetid�med�treglasfönster.�Eventuellt�behöver�det�befintliga�huset�längst�
åt norr få fönster med något bättre ljudisoleringsförmåga än i vanliga 
treglasfönster.

Under 2020 har fastigheten Lyse-Fiskebäck 2:11 fått bygglov för bullerplank 
längst Ulserödsvägen. En planbestämmelse om störningsskydd (plank) införs på 
plankartan för att göra planken planenliga. Detta blir en markant förbättring på 
ljudmiljön.

Hälsa och säkerhet
Ett genomförande av planen bedöms inte påverka människors hälsa och 
säkerhet negativt.

Markfrågor
Då marken som planeras att tas i anspråk för bebyggelse är relativt kuperad 
kommer visst sprängningsarbete att behöva utföras. Den ursprungliga 
hällmarkskaraktären kommer att påverkas, kanske främst i den norra delen där 

Figur 1



DETALJPLAN FÖR NORRA TRONEBACKENANTAGANDEHANDLING31

vägdragningen oundvikligen kommer att innebära sprängning och schaktning. 
Den ursprungliga hällmarkskaraktären ska bevaras så långt möjligt.

Av 8 kap. 9 § PBL framgår att en tomt ska bebyggas och ordnas på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och 
kulturvärdena på platsen. Kraven på hur en tomt ska bebygggas och ordnas 
prövas vid den enskilda bygglovsansökan. Om ingrepp i terrängen inte kan 
anses beakta tomtens naturförutsättningar i tillräcklig utsträckning kan 
ansökan om bygglov avslås (MÖD 2018-03-19 mål nr P 10184–17). Ytterligare 
regleringar inom ramen för detaljplaneförslaget bedöms inte vara motiverade.

Naturresurser
Detaljplanen bedöms ha ringa påverkan på naturresurshushållningen lokalt, 
regionalt och nationellt.

Trafik 
Trafiken�på�Ulserödsvägen�beräknas�öka�med�300-500�fordon�per�dygn.�
Kapacitetsmässigt är detta ett litet tillskott och innebär inte några problem 
när det gäller framkomlighet. Med hänsyn till att vägen ska utformas för sänkt 
hastighet, med en rondell vid infart till Torpetområdet, och utbyggnad av gång- 
och�cykelväg�bedöms�trafikmiljön�i�området�förbättras.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Planens genomförandetid är tio år från den dag planen vinner laga kraft. 
Lysekils kommun är huvudman för allmän plats. 
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JUSTERING EFTER UTSTÄLLNING 2
Följande justeringar av planförslaget föreslogs  med anledning av de synpunkter 
som framfördes under utställning 2: 

• Det har införts ett u-område på plankartan längst Ulserödsvägen.  

• En planbestämmelse om störningsskydd (plank) har införts på plankartan 
vilken�gör�att�ett�befintligt�bullerplank�blir�planenligt. 

• Planbestämmelse�om�placering�”p3”�reglerar�att�flerbostadshus�ska�placeras�
minst 4 meter från tomtgräns. Det ändras till följande formulering: 
Flerbostadshus ska placeras minst 4 meter från användningsgräns. 

• Huvudgatan breddas vid den planerade rondellen för att ge plats till en 
busshållplats inom Lyse-Fiskebäck 2:10. 

• En upplysning införs på plankartan för att precisera dessa områden med risk 
för blocknedfall. 

• Planbeskrivningen har kompletterats avseende stabilitet och erosion kring 
dagvattendammar. 

• Ansvarsfördelning för VA har tydliggjorts i genomförandebeskrivningen. 

• Plankartan samt planbeskrivningen har korrigerats och kompletterats enligt 
Bohuslänsmuseums synpunkter. 

• Principlösning för VA har tagits fram. 

• Dagvattenutredningen har updaterats enligt sista planförslag. 

• Lysekils kommun har förvärvat fastigheten Lyse-Fiskebäck 2:10 och 2:12. 
Planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen uppdateras. 

FORTSATT PLANARBETE 
Antagande
Då�inget�behov�av�väsentliga�justeringar�bedömts�finnas�har�Samhällsbyggnads-
förvaltningen uppfattningen att planförslaget inte behöver ställas ut på nytt. 
Planförslaget kan därmed gå vidare mot antagande i kommunfullmäktige.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Rodrigo Baraona
Planhandläggare



 Dnr: B-2018-469   
Upprättad: 2010-01-19
Reviderad: 2020-04-16

Justerad: 2020-10-08

Detaljplan för Norra Tronebacken 
Lyse-Fiskebäck 2:10 m.fl., Lysekils kommun

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Antagande

INLEDNING
Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av bostäder och förskola inom 
området Norra Tronebacken. Planen har en flexibel utformning och medger 
en blandad bostadsbebyggelse med flerfamiljshus, radhus, kedjehus och villor. 
Målsättningen är att skapa ett nytt attraktivt småhus- och flerbostadshusområde 
i en vacker naturmiljö nära Gullmarn.

Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska, 
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att 
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
Genomförandebeskrivningen ingår som en del i planhandlingen. 

Genomförandebeskrivningen redovisar principiell ansvarsfördelning och 
möjligheter till genomförande men har ingen självständig rättsverkan. Avsikten 
med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av 
detaljplanen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Preliminär tidplan för planarbetet

Samråd:  juni-augusti 2009
Utställning 1:  januari-februari 2010
Utställning 2: maj-juni 2020
Godkännande: november 2020
Antagande (KF): december 2020
Laga kraft:  januari 2021 
     

Om ingen överklagar kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen vinner 
den laga kraft en månad efter antagande.



DETALJPLAN FÖR NORRA TRONEBACKENANTAGANDEHANDLING2

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Detaljplanen 
fortsätter att gälla även efter genomförandetidens slut såvida inte kommunen 
fattar beslut om att upphäva detaljplanen eller att en ny detaljplan upprättas för 
området.

Huvudmannaskap
Med huvudmannaskap avses bl.a. iordningställande och underhåll samt ansva-
ret för allmänplatsmark inom ett planområde. I aktuellt planförslag är Lysekils 
kommun huvudman för allmän plats.

Ansvarsfördelning
Här nedan redovisas förslag till ansvarsfördelning. 

Allmänna platser

Anläggning
(kartbeteckning)
  

Anläggningen-
sägare 

Genomförandean-
svarig

Driftsansvarig

HUVUDGATA Lysekils kommun Lysekils kommun Lysekils kommun

LOKALGATA Lysekils kommun Lysekils kommun Lysekils kommun

NATUR
(naturmark med gång-
stigar)

Lysekils kommun Lysekils kommun Lysekils kommun

n1 Lysekils kommun Lysekils kommun Lysekils kommun

gc-väg Lysekils kommun Lysekils kommun Lysekils kommun

lek Lysekils kommun Lysekils kommun Lysekils kommun

Dammar, diken  (öpp-
na dagvattensystem)

LEVA LEVA LEVA/ 
Lysekils kommun

Dagvattenledningar LEVA Lysekils kommun LEVA

Gatubelysning Lysekils kommun Lysekils kommun LEVA

Vatten, och spillvatten LEVA LEVA LEVA

Brandvatten Lysekils kommun Lysekils kommun LEVA
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Kvartersmark

Anläggning
(kartbeteckning)
  

Anläggningen-
sägare 

Genomförande-
ansvarig

Driftsansvarig

B Respektive 
fastighetsägare

Respektive 
fastighetsägare 

Respektive 
fastighetsägare

S Lysekils kommun Lysekils kommun Lysekils kommun

E1 (pumpstation) LEVA Lysekils kommun LEVA

E2 (Transformatorsta-
tion)

LEVA LEVA LEVA

lek Fastigheter 
ingående i GA 
alt. respektive 
fastighetsägare

Fastigheter 
ingående i GA 
alt. respektive fast-
ighetsägare

Fastigheter 
ingående i GA 
alt. respektive 
fastighetsägare

parkering Fastigheter 
ingående i GA 
alt. respektive 
fastighetsägare

Fastigheter 
ingående i GA 
alt. respektive 
fastighetsägare

Fastigheter 
ingående i GA 
alt. respektive 
fastighetsägare

Vatten-, spillvatten- 
och dagvattenled-
ningar

Fastigheter 
ingående i GA 
alt. respektive 
fastighetsägare

Fastigheter 
ingående i GA 
alt. respektive 
fastighetsägare

Fastigheter 
ingående i GA 
alt. respektive 
fastighetsägare

Dagvattenhantering i öppna system
Öppna dagvattensystem, dammar och diken, ligger på allmän plats, NATUR, 
mark som kommunen äger och sköter. Anordningar runt dammarna och dikena, 
såsom stränder och eventuella inhängnader anläggs och sköts av kommunen. 

Anläggandet av dagvattendammar/utjämningsmagasin är en vattenverksamhet 
som ska anmälas till Länsstyrelsen i ett separat förfarande.

Skötselplan 
För naturområdet intill dammen där större vattensalamander påträffats har en 
skötselplan tagits fram av Claes Andrén, Nature, 2010-07-05. Skötselplanen 
redogör för åtgärder för att nå goda livsbetingelser och en gynnsam 
bevarandestatus för större vattensalamander vid planerad bebyggelse. En 
planbestämmelse, n1, har lagts in på plankartan för naturmarken intill dammen. 
Skötselplanen utgör bilaga till genomförandebeskrivningen.

Avtal
Avtal kan behöva tecknas mellan kommunen och de privata fastighetsägare 
som påverkas av planens genomförande (Lyse-Fiskebäck 2:11, 2:13, 1:122). Till 
exempel kan avtal krävas om att befintliga häckar ska skyddas vid mark- och 
anläggningsarbeten för gång- och cykelvägar, omläggning av VA-ledningar o.d



DETALJPLAN FÖR NORRA TRONEBACKENANTAGANDEHANDLING4

Naturmarken ska skyddas under byggtiden. Avtal om detta ska tecknas mellan 
kommunen och entreprenörerna. Avtalen bör utformas så att vite utgår om 
naturmarken skadas.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Markägande
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen.

Kommunen äger Lyse-Fiskebäck 2:7, 2:10 och 2:12 samt Dalskogen 1:36. Övriga 
ingående fastigheter är Lyse-Fiskebäck 2:11, del av Lyse-Fiskebäck 2:13 och 
1:122 som är privatägda.

Allmän plats
Områden för LOKALGATA och NATUR berör kommunens fastighet, samt Lyse-
Fiskebäck 2:13, 2:10 och 2:12. Område för HUVUDGATA berör kommunens 
fastighet samt fastigheterna Dalskogen 1:36 och Lyse-Fiskebäck 1:122.  

Kommunen avser att köpa all privatägd allmänplatsmark med äganderätt 
genom att träffa frivillig överenskommelse med respektive fastighetsägare. I 
det fall kommunen inte har möjlighet att träffa frivilliga överenskommelser 
har kommunen rätt att förvärva allmänplatsmark enligt ÄPBL 6 kap. 17 § 
(motsvarande PBL 6 kap. 13 § p1). Kommunen är även skyldig att lösa in allmän 
plats om fastighetsägaren begär det.

Kommunen ansöker hos Lantmäteriet om fastighetsreglering och övrig 
fastighetsbildning som rör allmänplatsmark.

Kvartersmark
Mark som enligt planförslaget ska användas som kvartersmark ägs av 
kommunen med undantag av Lyse-Fiskebäck 2:11 .
Den privatägda fastigheten Lyse-Fiskebäck 2:11 föreslås kunna delas i tre 
fastigheter. 

Övrig kvartersmark som är avsedd för friliggande småhus kommer kommunen 
också att säljas via kommunens tomtkö.

Tillfartsvägar
Den befintliga tillfartsvägen till Fiskebäck, Lyse-Fiskebäck GA:10, ligger inte 
inom detaljplanen och påverkas endast av hur Ulserödsvägen utformas där de 
båda vägarna möts. 

Ny lokalgata i planområdets norra del ska vara en kommunal gata som 
trafikmatar den nya norra bebyggelsegruppen. De två nya tomterna som föreslås 
bli avstyckade från Lyse-Fiskebäck 2:11 ska nås från den nya norra lokalgatan. 
Den norra tomten ges servitut för tillfart över den södra tomten. Befintligt 
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bostadshus på fastigheten behåller sin tillfart från Ulserödsvägen.

Ny lokalgata i planområdets södra del ska också vara en kommunal gata som 
trafikmatar den nya södra bebyggelsegruppen. 

Gemensamhetsanläggningar
I områden med grupphusbebyggelse (beteckning e₈) där det finns fler än en 
fastighetsägare, behövs gemensamhetsanläggningar för vissa gemensamma 
anläggningar. Om t.ex. radhus eller kedjehus avstyckas med tillhörande tomter 
kan flera gemensamhetsanläggningar behövas.

Servitut/Ledningsrätt
För VA-ledningar och dagvattenledningar på kvartersmark betecknat med u på 
plankartan ska ledningsrätt alternativt servitut upplåtas till förmån för LEVA i 
Lysekil. 

För område avsett för E1 (pumpstation) och E2 (transformatorstation) på 
kvartersmark ska ledningsrätt alternativt servitut upplåtas till förmån för LEVA 
i Lysekil. 

EKONOMISKA FRÅGOR
Mark 
Ersättningar eller kostnader för servitut, ledningsrätt, allmänplats- respektive 
kvartersmark som ska överföras mellan fastigheter, regleras i normalfallet i 
en frivillig överenskommelse inför ansökan om fastighetsbildning. Kostnaden 
för fastighetsbildning kommer att fördelas efter den nytta som respektive 
fastighetsägare har av föreslagen åtgärd.

Exploateringskostnader
En exploateringskalkyl har tagits fram under planarbetets gång.

VA- anläggningsavgift 
VA- anläggningsavgift ska erläggas för den allmänna VA-anläggningen enligt 
gällande taxa när förbindelsepunkt upprättats och meddelats. 

Fjärrvärme
Det är för tillfället inte aktuellt att ansluta planområdet till fjärrvärmenätet. 
För eventuell anslutning ska avtal tecknas med LEVA i Lysekil AB. 
Anslutningsavgifter utgår enligt gällande taxa.

Belysning
Ny belysning samt eventuell flyttning/ombyggnad av befintlig bekostas av 
kommunen.
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Geoteknik 
Geotekniska åtgärder som krävs för byggnader och anläggningar inom 
kvartersmarken bekostas av berörd fastighetsägare. Åtgärder inom 
allmänplatsmark bekostas av kommunen.

Bergras/Blocknedfall
Bergtekniska åtgärder som krävs inom kvartersmarken bekostas av exploatören. 
Åtgärder inom allmänplatsmark bekostas av kommunen.

Planavgift
Vid bygglovsprövning kommer planavgift och bygglovsavgift att tas ut enligt 
gällande taxa.

TEKNISKA FRÅGOR 
Vatten, avlopp, brandvatten och dagvatten
Nya ledningar för vatten, avlopp, dagvatten och brandvatten ska anläggas samt 
en pumpstation (benämnd E1). Dagvatten ska omhändertas bl.a. med hjälp av 
dammar och öppna diken. En dagvattenutredning daterad 2010-07-05, samt 
en uppdaterad utredning daterad 2018-08-29, beskriver detta mer utförligt. 
Anläggande av dagvattendammar/ utjämningsmagasin är vattenverksamhet 
som ska anmälas till Länsstyrelsen i ett separat förfarande.

Uppvärmning
Fjärrvärmenätet är inte framdraget till planområdet. Enskilda eller 
gemensamma uppvärmningskällor kan bli aktuellt.

Huvudgata, lokalgata, gc-vägar,  gångvägar m.m.
Anläggningar som ska byggas ut inom allmänplatsmark ska detaljprojekteras av 
kommunen. Anläggningarna ska handikappanpassas.

Busshållplatser
Busshållplatser ska utformas i samråd med Västtrafik.

Brand och säkerhet
Placering av brandposter ska ske i samråd med räddningstjänsten.

El, Tele och transformatorstation
Plats för ny transformatorstation (benämnd E2) har lämnats i samråd med 
LEVA. Nya ledningar för el och tele dras fram i området och anslutning till 
respektive fastighet bekostas av exploatören. 

Geoteknik och bergteknik
En geoteknisk utredning har genomförts för området underhösten 2009. 
Resultatet finns redovisat i PM beträffande geotekniska förhållanden, daterad 
2009-10-15. Utredningen innehåller även en översiktlig bergteknisk bedömning 
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där eventuella riskområden lokaliserats. Vid byggnation på eller vid dessa 
riskområden bör en noggrann bergteknisk bedömning utföras för att säkerställa 
att lämpliga förebyggande åtgärder vidtas. Innan planområdet byggs ut ska 
risken för blocknedfall och bergras undanröjas.

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSON
Rodrigo Baraona, planhandläggare
Mynta Sandberg, mark- och exploateringsingenjör
 

FORTSATT PLANARBETE 
Antagande
Då inget behov av väsentliga justeringar bedömts finnas har Samhällsbyggnads-
förvaltningen uppfattningen att planförslaget inte behöver ställas ut på nytt. 
Planförslaget kan därmed gå vidare mot antagande i kommunfullmäktige.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Rodrigo Baraona
Planhandläggare
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1. Orientering 
På uppdrag av Lysekils kommun har Norconsult utfört en geoteknisk undersökning 
som underlag för detaljplanearbetet för Norra Tronebacken i Lysekils kommun.  
 
Ny bostadsbebyggelse med tillhörande naturområden är planerad för Norra 
Tronebacken som är belägen ca 2-3 km öster om Lysekils centrum. 
 

2. Geotekniska undersökningar 
Utförda undersökningar redovisas i ”Norra Tronebacken, detaljplan – Geoteknisk 
undersökning: Fält- och laboratorieresultat”, daterad 2009-10-15 och med 
uppdragsnummer 101 24 74. 
 
Tidigare geotekniska undersökningar har utförts i området. Dessa redovisas i 
följande rapporter: 
 

 ”Beskrivning av geotekniska förhållanden för detaljplaneförslag för västra 
Tronebacken i Lysekil”, upprättad av B.G. Lindh AB 2000-07-25, med 
arb.nr. 00.1415.  

 ”Utlåtande över översiktlig geoteknisk undersökning för bostadsområde 
inom Lyse-Fiskebäck 2:18, 2:20 i Fiskebäck, Lysekils kommun”, upprättad 
av K-Konsult 2009-05-18, med arb.nr. 64393-136-23. 

 
Utvalda sonderingar från dessa rapporter har inarbetats i ”Norra Tronebacken, 
detaljplan – Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat”. 
 

3. Områdesbeskrivning 
Området består av plana gräsområden som omgärdas av tät vegetation alternativt 
berg i dagen. Relativt stora höjdskillnader kan uppstå mellan gräsytorna och 
bergområdena. Området begränsas i nordväst av en lokalgata samt i väster, sydväst 
och norr av mindre skogsvägar. I öster begränsas området av befintlig 
bostadsbebyggelse.  
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Bild 1. Gräsområde i detaljplaneområdets södra del, vy åt norr. 
 

4. Geotekniska förhållanden 
Större delen av området består av berg i dagen. I lågpunkterna mellan bergen 
återfinns några mindre gräsytor. Djup till fast botten kan uppgå till 5-7 m i centrum 
av gräsytorna. Jorden i dessa områden består främst av siltig sand alt. siltig finsand. 
Sanden kan på sina ställen underlagras av lerig silt. Lös siltig lera har påträffats ca 
1-1,5 m under markytan i de nordligare delarna av detaljplaneområdet. 
 
Den siltiga sanden bedöms vara av materialtyp 3B och tjärlfarlighetsklass 2 
medan den siltiga leran och leriga silten är av materialtyp 5A och 
tjärlfarlighetsklass 4. Lerans vattenkvot och konflytgräns ligger mellan ca 30-40 %. 
 
 

5. Geohydrologi 
Enligt avläsningar av den fria vattenytan i provtagningshålen för både nu och 
tidigare utförda provtagningar verkar grundvattenytan generellt ligga ca 0,5-1,5 m 
under markytan i de områden som består av gräsmark. Det kan inte uteslutas att 
grundvattenytan kan ligga väldigt nära markytan i lågpunkterna för området. 
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Bilad 2. Bergområde i områdets norra del. Vy åt öster. 
 

6. Stabilitet 
Då området består till största delen av berg samt omsluts av berg i dagen i de flesta 
väderstrecken bedöms inte några stabilitetsproblem vara aktuella. De ytor som inte 
består av berg i dagen är plana (lutning < 1:10), vilket har till följd att även dessa 
områden inte medför något problem beträffande stabilitet för normal 
villabebyggelse. Längst i norr i området finns ett lerområde där lerans mäktighet 
ökar till ca 10 m strax norr om detaljplanegränsen. Dock skall, enligt plankarta 
daterad 2009-06-09, detta område enbart användas som naturområde vilket medför 
att inga tillskottslaster blir aktuella här. 
 

7. Sättningar 
Några större sättningar väntas inte genereras inom området förutom i de områdena 
med ett tjockt lager av lera, se ritning G 102. Inom dessa områden bör byggnader 
tyngre än 10 kPa pålas. För övriga delar av gräsmarken bedöms en tillskottslast på 
upp till 20 kPa utbilda sättningar på några centimeter.  
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8. Radon 
8.1 Markradon 
Aktuellt område har undersökts avseende markradon. Syftet med undersökningen 
har varit att översiktligt mäta radonhalter i markens porluft för kontroll avseende 
radonklassificering inför detaljplan. Följande mätningar har utförts: 
 

 Mätning av radonhalten i jordluft genomfördes i 3 punkter med en 
emanometer av typen Markus 10. Emanometermetoden är en momentan 
metod, vid vilket ett sondrör drivs ned 0,7 m i marken, varefter ett 
instrument med tillhörande vakuumpump kopplas på sonden. Jordluft sugs 
in i en mätkammare där en halvledardetektor analyserar radonhalten. 

 
Undersökningen utfördes i oktober år 2009. Vid provtagning av jordens porluft 
neddrevs sonden till 0,7 m under markytan i tre punkter, se ritning G102 och tabell 
8.1. Värden på radongas mellan 1-2 kBq/m3 uppmättes. Klassificering av mark 
avseende radongas i jordens porluft sker enligt följande: 
 
Lågradonmark   <10 kBq/m3 
Normalradonmark 10 - 50 kBq/m3 
Högradonmark   >50 kBq/m3 
 
Tabell 8.1Uppmätta halter radongas i jordens porluft. 
Provpunkt Radongashalt 

(kBq/m3) 
Jordart  
(utfört i fält) 

1 1 siSa 
3 2 siSa 
4 2 Si alt. Sa 
 
Området klassificeras som lågradonmark med uppmätta värden mellan 1-2 kBq/m3. 
 

8.2 Gammastrålning 
Aktuellt område har undersökts med avseende på gammastrålning. Syftet med 
undersökningen har varit att bedöma risken för radon i området. Följande 
mätningar har nu utförts: 
 
 Gammastrålning från berg i dagen uppmättes med hjälp av en scintillometer 

(RS-111 - Handy Scint). 
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Området genomströvades och kontinuerliga värden på gammastrålning från berget 
uppmättes med hjälp av en scintillometer. Resultaten varierade mellan 0,03 – 0,10 
μSv/h, se ritning G102 och Tabell 8.2. 
Radonklassificering sker enligt följande rekommenderade intervaller för uppmätta 
halter av gammastrålning från berg: 
 
Lågradonmark  < 0,08 μSv/h 
Normalradonmark 0,08-0,20 μSv/h 
Högradonmark  > 0,20 μSv/h 
 
Tabell 8.2 Uppmätta värden på gammastrålning från berg. 
Provpunkt Gammastrålning 

μSv/h 
Kommentar 

γ 1 0,04 – 0,07 Berg i dagen (BID) 

γ 2 0,03 – 0,06 BID 

γ 3 0,04 – 0,06 BID 

γ 4 0,04 – 0,06 BID 

γ 5 0,04 – 0,06 BID 

γ 6 0,03 – 0,05 BID 

γ 7 0,03 – 0,05 BID 

γ 8 0,08 – 0,10 BID 

γ 9 0,05 – 0,07 BID 

 
Området klassificeras som låg- till normalradonmark med hänsyn till uppmätta 
värden på gammastrålning från berg i dagen. Normalradon har enbart påträffats i 
områdets södra del. 
 
 

9. Blocknedfall/bergras 
En översiktlig bergteknisk bedömning har utförts för rubricerat objekt. Syftet med 
denna har varit att identifiera eventuella riskområden där problem med 
blocknedfall/bergras kan bli aktuella. Dessa områden är markerade på ritning  
G 102 (benämns B1 och B2). Vid byggnation på eller vid dessa riskområden bör en 
noggrann bergteknisk bedömning utföras för att säkerställa att lämpliga 
förebyggande åtgärder vidtas. 
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Bild 3. Riskområde för blockutfall, B1. 
 

  
Bild 4. Riskområde för blockutfall, B2. 
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10. Rekommendationer 
10.1 Grundläggning 
Plattgrundläggning för mindre byggnader bedöms vara genomförbart inom hela 
området, förutom för områden med tjocka lerlager. Där rekommenderas 
pålgrundläggning om inte en kompletterande geoteknisk utredning genomförs för 
dessa specifika objekt.  
 
All organisk jord under husen vid plattgrundläggning bör skiftas ur mot 
friktionsjord. Erforderlig tjälisolering bör utföras i samband med 
plattgrundläggning. 
 

10.2 Markarbeten 
Då siltinnehållet i jorden är hög för hela området kan det innebära att jorden 
uppvisar ett visst flytjordsbeteende. Det innebär att jorden lätt kan bli störd i 
samband med schaktning samt att den kan förlora mycket av sin hållfasthet i 
schakter som står öppen under en längre tid. Dessutom kan stabiliteten för schakter 
i flytjord kraftigt försämras av nederbörd samt vid schakt under grundvattennivån. 
 
Fyllnadsarbete för laster upp till 30 kPa bedöms som genomförbart för hela 
området förutsatt att mindre sättningar kan accepteras i fyllningen. 
 
Djupa schakter med slänt bedöms som problematiska pga den ovan nämnda 
flytjordproblematiken. 
 

10.3 Stabilitet 
Inga stabilitetsproblem bedöms uppstå vid byggnation av området enligt plankarta 
daterad 2009-06-09. 
 

10.4 Radon 
Området bedöms som låg- till normalradonmark. Det rekommenderas dock att alla 
planerade byggnader dimensioneras för normalradonmark, dvs. utförs 
radonskyddande. Som radonskyddande utförande räknas en väl utförd betongplatta 
samt att håltagningar och rörgenomföringar genom bottenplattan skall utföras täta 
så att markluft ej kan tränga upp i byggnaden.  
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1. Orientering 
På uppdrag av Lysekils kommun har Norconsult utfört en geoteknisk undersökning 
som underlag för detaljplanearbetet för Norra Tronebacken i Lysekils kommun.  
 
Ny bostadsbebyggelse med tillhörande naturområden är planerad för Norra 
Tronebacken som är belägen ca 2-3 km öster om Lysekils centrum. 
 

2. Geotekniska och miljötekniska 
undersökningar 
2.1 Tidigare utförda undersökningar 
Tidigare geotekniska undersökningar har utförts i området. Dessa redovisas i 
följande rapporter: 
 

 ”Beskrivning av geotekniska förhållanden för detaljplaneförslag för västra 
Tronebacken i Lysekil”, upprättad av B.G. Lindh AB 2000-07-25, med 
arb.nr. 00.1415.  

 ”Utlåtande över översiktlig geoteknisk undersökning för bostadsområde 
inom Lyse-Fiskebäck 2:18, 2:20 i Fiskebäck, Lysekils kommun”, upprättad 
av K-konsult 2009-05-18, med arb.nr. 64393-136-23. 

 
Utvalda sonderingar från dessa rapporter har inarbetats i denna rapport. 

 
2.2 Nu utförda undersökningar, geoteknik 
Nu utförda undersökningar utfördes av Norconsult Fältgeoteknik AB i oktober 
2009 med Flemming Hansen som borrningsledare. Undersökningen omfattade: 
 

 2 st Tunga Slagsonderingar (44 mm stål) 
 2 st Cpt-sonderingar 
 3 st Skruvprovtagningar 
 Radonmätning i 3 punkter 
 Gammastrålningsmätning på ”berg i dagen” 
 Inmätning av utförda borrpunkter. 

 
Upptagna jordprover skickades till laboratorium för rutinanalys. 
Resultatet från radon- och gammastrålningsmätning redovisas på ritning G 102 
tillhörande ”Norra Tronebacken – Lysekil, detaljplan, PM beträffande geotekniska 
förhållanden” daterad 2009-10-15 med uppdragsnummer 101 24 74. 
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3. Utsättning och höjdbestämning 
Följande koordinat- och höjdsystem har använts: 
 
Koordinatsystem:  RT R05 7.5 gon V 64:0 
Höjdsystem:   RH 00 
 

4. Redovisning 
Fältundersökningarna redovisas på bifogade ritningar och bilagor enligt 
innehållsförteckningen.  
 

5. Utvärdering 
Utvärdering av undersökningarna görs i separat handling – ”PM beträffande 
geotekniska förhållanden” daterad 2009-10-15 med uppdragsnummer 101 24 74. 
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BILAGA  1

Sektion/borrhål 
Djup/nivå

Benämning

Vatten-
kvot
w
%

Konflyt-
gräns

wL

%

Tjälfarl  
klass

Mtrl.typ     
enl tab     
CB/1  

AnlAMA 98

Anm

1 Uppmätt vy i bh rasat (091001)
0,0-0,3 Brun sandig MULLJORD 36 4 6A

-0,7 Brun siltig SAND 27 2 3B
-1,5 Brun siltig SAND lerskikt 16 3 4A
-3,0 Brun sandig siltig LERA 35 4 5A
-4,0 Grå sandig siltig LERA 33 31 4 5A

2 Uppmätt vy i bh 1,0 mumy (091001)
0,0-0,2 Brun sandig MULLJORD 20 4 6A

-0,6 Brunorange siltig SAND 17 2 3B
-1,3 Brun siltig SAND 24 2 3B
-2,6 Grå siltig SAND 19 2 3B

3 Uppmätt vy i bh rasat (091001)
0,0-0,2 Brun sandig MULLJORD 30 4 6A

-0,6 Brun siltig SAND 16 2 3B
-1,5 Brun siltig SAND 15 2 3B
-2,2 Brun lerig siltig SAND 22 3 4A
-3,0 Gråbrun siltig SAND 22 2 3B
-3,8 Grå lerig siltig SAND 23 3 4A
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1. Orientering 
På uppdrag av Lysekils kommun har Norconsult AB upprättat föreliggande 
dagvattenutredning. Dagvattenutredningen utgör ett underlag för planarbetet med 
detaljplan för Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m.fl. Utredningen är en 
uppdatering av tidigare utförd dagvattenutredning, daterad 2005-11-30 GF Konsult 
AB (numera Norconsult AB), på grund av uppdagande av att känsliga salamandrar 
finns inom området samt justering av planarbetet. Planförslaget inom Norra Trone-
backen omfattar utbyggnad av ca 80-95 bostäder i form av friliggande villor, 
parhus, radhus eller mindre flerbostadshus.  
 
Området är beläget ca 2,5 km nordost om centrala Lysekil och avgränsningen för 
dagvattenutredningen framgår av figur 1. Väster om området ligger bostadsområdet 
Torpet, ett småhusområde med grupphus- och villabebyggelse, som delvis avleder 
dagvatten genom aktuellt planområde. På den östra sidan gränsar området till 
fritidshusbebyggelse samt en ridanläggning och i sydväst avgränsas området av 
infartsvägen till ridanläggningen. 
 
Planområdet är beläget ca 300 m väster om Gullmarn som är av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Gullmarsfjorden är sedan 1999 ett marint naturreservat, 
Gullmarn är även ett Natura 2000-område och av riksintresse för natur- och 
friluftsliv. Enligt fiskeriverket är dessutom delar av havsområdena runt tätorten av 
riksintresse för yrkesfisket, däribland Gullmarn vid Fiskebäcksområdet. 
 
Syftet med dagvattenutredningen är att i ett tidigt skede studera förutsättningarna 
för en god dagvattenhantering inom området. System för att erhålla både 
flödesreglering och rening av dagvattnet har studerats. Lämplig placering av en 
avloppspumpstation i området och förslag till lokalisering av huvudspillvatten-
ledningar har även studerats.  
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Figur 1. Gräns för dagvattenutredningen markerat med röd linje.  
                Dagvatten från bostadsområdet Torpet markerat med blå linje. 
  
 
”Detaljplan för Norra Tronebacken Lyse-Fiskebäck 2:10 m fl”, daterad 2009-06-09 
har använts som underlag. De geotekniska förhållandena inom planområdet har 
undersökts av B.G. Lindh AB och redovisas i rapporten ”Beskrivning av 
geotekniska förhållanden för detaljplaneförslag för västra Tronebacken i Lysekil” 
daterad 2000-07-25. 
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2. Området 
2.1  Terräng och jordmån 
Planområdets yta uppgår till ca 13 ha och består till övervägande delen av orörd 
naturmark. Höjden över havsnivån varierar mellan +18 - +35 m och terrängen 
sluttar huvudsakligen åt söder ned mot Gullmarn.  
 
Berggrunden utgörs av gnejs. I norra delen är området kuperat och domineras av 
berg- och hällmark och täcks av tunna ca 0-1 m tjocka lager av svallad morän.  
Två höjdpartier är framträdande. En är belägen i nordöstra delen (+35 m) och den 
andra i nordvästra delen (+31 m).  
 
I södra delen av området är marken flackare och används som betesmark för hästar. 
I hagområdet dominerar finsand och berget ligger ca 3 m under markytan. 
 
 

2.2  Befintligt dagvatten i området 
Områdets nuvarande avvattning och andra omständigheter som har betydelse för 
avledningen av dagvatten har inventerats i juni 2005. Av översiktsplan, bilaga 1, 
framgår dagvattnets avledning i och kring området. 
 
Avrinningsområdet begränsas i sydväst av infartsvägen till ridanläggningen och i 
norr av Gamla Infartsvägen till Fiskebäck. Avrinningsområdets yta uppgår till ca 
10,5 ha. 
 
Befintligt dagvatten från naturmarken avleds från området i tre riktningar.  
 
- Från delar av höjdpartiet i nordost avleds dagvatten ut från området i östlig 

riktning (markerat som område A i bilaga 1).  
 
- Huvuddelen av dagvattnet från området avleds till bäcken genom hagområdet 

och fortsätter i östlig riktning till Gullmarn (markerat som område B i bilaga 1). 
Vid några ställen finns övergångar över bäcken i form av trummor eller broar. 
Även dagvatten från området Torpet avleds till bäcken i hagområdet via en 
trumma (D600 mm) under Gamla Infartsvägen och en mindre bäck. Området i 
Torpet som avleder dagvatten till trumman uppgår till ca 15,5 ha.   
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- Ett mindre område i sydväst avleder dagvatten till en befintlig anlagd damm, 
fortsättningsvis benämnd salamanderdammen, strax väster om ridanläggningen 
(markerat som område C i bilaga 1). I dammen finns salamandrar som är 
skyddsvärda. Dagvattnet från dammen avleds i en privat dagvattenledning 
(D300) som mynnar i Gullmarn. Ledningen inmättes av kommunen  

 2010-04-07. 
 
Med en specifik avrinning från naturmark om 15 l/s,ha uppgår dagvattenflödet från 
naturmarken till totalt ca 170 l/s vid 5-10-årsregn, varav område A avleder ca 29 
l/s, område B ca 108 l/s och område C avleder ca 23 l/s dagvatten (Ref. Svenskt 
Vatten, Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Publikation 90). 
 
Eftersom dagvatten från kringliggande bergspartier avleds till hagmarken och 
vidare i bäcken kan hagmarken tidvis uppfattas som ett fuktområde. Enligt 
geotekniska undersökningar utförda juli 2000 ligger grundvattenytan ca 0,5-1,1 m 
under befintlig markyta i hagområdet. 
 
 

2.3  Salamanderdammen 
Kring salamanderdammen finns det förekomst av större vattensalamander. Göran 
Nilson från Naturhistoriska Museet i Göteborg har rekommenderat följande ” Stor 
vattensalamander har påträffats så långt som ca 1300 m från sin lekdamm men 
långt vanligare är att individer söker hemområden inom en radie av 50-300 m från 
sin lekdamm. En zon med 50 m från lekdammen med opåverkad omgivande miljö 
är en absolut minigräns för arten.” I planen följs rekommendationerna och ett 
skyddsområde på 50 m till planerade bebyggelse säkerställs. En skötselplan för 
salamanderdammen är framtagen av Claes Andrén, Nature Artbevarande och foto, 
2010-07-05. 
 
För att minimera risken att föroreningar via dagvattnet kan nå salamanderdammen 
föreslås en kombination av svackdike och att rännstensbrunnar inom området 
förses med brunnsfilter. Detta tillvägagångssätt är verifierat med Claes Andrén. 
 

Svackdike 
Ett svackdike föreslås anläggas för att avleda dagvattnet från aktuell del av 
planområdet till salamanderdammen. Med svackdike avses ett brett vegetations-
klätt dike med svag släntlutning, se figur 2 nedan.  
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Dikena är beklädda med vattentåligt gräs och karaktäriseras av en stor bredd och en 
låg längsgående lutning. Svackdiken bör minst ha en släntlutning på 1:3 med 
hänsyn till skötsel samt lekande barn. 
 

 
Figur 2. Svackdike (Ref. Peter Stahre.) 
 
 
Fördelen med svackdiken är att dagvattnet renas till viss del och att det är ett 
trevligt inslag med kombinationen vatten och grönyta i området. För att bibehålla 
sin hydrauliska funktion och sin förmåga att ta hand om föroreningar krävs viss 
skötsel i form av gräsklippning etc. Meningen är att de ska fungera som transport-
system med fördröjande och renande effekt. Svackdiket kan förses med strypt 
utlopp för att vidare gående flöde skall begränsas.  
 
 
Rening av dagvatten  
För att minimera risken att föroreningar via dagvattnet kan nå salamanderdammen 
föreslås att rännstensbrunnar inom området, med avvattning till salamander-
dammen, förses med brunnsfilter. Generellt används typer med barkflis som 
filtermaterial, dessa byts ca 2 gånger per år. Filtermetoden bygger på adsorption 
och jonbyte. Det förbrukade filtermaterialet bränns eller deponeras.  I tabell 1 
framgår uppskattad reningseffekt från en av leverantörerna på marknaden.  
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Tabell 1. Reningseffekt i filter från Ecobark 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

* Ref. Stadspartner AB (2003) Karakterisering av barkfiltermaterial för rening av 
dagvatten. Per Nyman. Ecobark   
 
 
Infarter till planerade bostäder bör utformas så att de kan avvattnas ytledes till gata. 
Vid projektering av gata ska detta beaktas så att lämplig placering av rännstens-
brunnar erhålls.  
 
I figur 3 nedan visas ett exempel på filterbehållare och filter i dagvattenbrunn. Ett 
flertal leverantörer finns på marknaden. Serviceavtal går att teckna om så önskas.  
 

 
Figur 3. Exempel på filterbehållare och filter i dagvattenbrunn (AB Teknisk  
           MiljöUtveckling)          

 
 

 
Ämne 

 
Reningseffekt * 

(%) 
Kväve - 
Fosfor  - 
Bly 70% 
Zink  70% 
Koppar  60% 
Olja 80% 
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3. Föreslagen dagvattenhantering 
Föreslaget dagvattensystem framgår av bilaga 2. 
 
Utbyggnaden av bostadsområdet innebär en ökad avrinning bl.a. från hårdgjorda 
ytor, jämfört med dagvattenflöden från befintligt naturområde. För att undvika 
problem för nedströms belägna fastigheter och trummor p.g.a. ökade flöden, 
föreslås att dagvattnet från bostadsområdet flödesregleras och fördröjs i 
dagvattendammar och makadamdiken.  
 
Det är inte bara flödet som ökar då områden exploateras, utan också mängden 
föroreningar i dagvattnet. Det finns ett flertal principer att välja mellan då man 
önskar att rena dagvatten t.ex. stoppa föroreningen vid källan, späda ut dagvattnet 
till en acceptabel nivå, nedbrytning av vissa ämnen såsom oljeprodukter samt 
fastläggning av ämnen inom området. 
 
Genom att anlägga våta dammar används principen att fastlägga ämnen. Om 
dammarna dimensioneras med tillräcklig uppehållstid (minst 24 timmar), kan en 
betydande rening av dagvattnet ske i dammarna genom främst sedimentering.    
 
Metoden att stoppa föroreningen vid källan kan även tillämpas i området t.ex. 
genom att inte tillåta koppartak eller att anpassa användningen av vägsalt. 
 
Bostadsområdet Torpet avleder dagvatten till aktuellt planområde via en trumma 
(D600 mm) under Gamla Infartsvägen. Idag är detta dagvatten inte flödesreglerat. 
Förslagsvis anläggs en dagvattendamm väster om Gamla Infartsvägen för att vid 
kraftiga regntillfällen utjämna dagvattenflödet från Torpet, innan det avleds till det 
nya bostadsområdets dagvattensystem. Dammen utformas med tillräcklig 
uppehållstid för att uppnå god reningskapacitet.  
 
 

3.1  Dagvattenledningar och makadamdiken 
I bilaga 2 framgår föreslagna dagvattenledningars dimensioner samt storleken på 
det öppna diket innan paddockdammen. I detaljprojekteringsskedet kommer 
definitiva ledningslägen och dimensioner att bestämmas 
 
Dagvattenledningarna är dimensionerade för ett regn med återkomsttid 10 år och 
varaktigheten 10 minuter (226 l/s,ha), efter samråd med Lysekils kommuns VA-
avdelning. Dagvattenledningarna bör kunna anläggas med minst 5‰ lutning, 
eftersom marken lutar tillräckligt bra i hela området.  
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Föreslagna dagvattenledningar är preliminärt dimensionerade och bör studeras 
närmare vid en detaljprojektering då inmätning av området utförs och vägarnas 
nivåer fastställs. 
 
Följande avrinningskoefficienter har använts vid beräkning av dagvattenflöden 
m.h.a. rationella metoden: 
 
- bostadsområde 0,3  
- bergigt naturområde 0,4 
- naturområde (ej bergigt) 0,1 
- vägområde (avledning via makadamdiken) 0,6  
 
I tabell 2 nedan framgår beräknade dagvattenflöden före och efter exploatering av 
bostadsområdet, vid ett regn med återkomsttid 10 år och varaktigheten 10 minuter 
(226 l/s,ha). Specifik avrinning från naturmarken före exploatering uppgår till 15 
l/s,ha. Område A, B och C framgår av bilaga 1. (Ref. Dimensionering av allmänna 
avloppsledningar, Svenskt vatten, Publikation P90) 
 
Tabell 2. Dagvattenflöden före/efter exploatering 
 Dagvattenflöde 

före exploatering 
(l/s) 

Dagvattenflöde 
efter exploatering 

(l/s) 
Område A och B 
(avledning till 
paddockdammen, 
exkl. flöde från Torpet)  

137 610 

Område C 
(avledning till 
salamanderdamm) 

23 95 

 
 
Dagvatten från vägytor föreslås avledas till så kallade makadamdiken. Genom att 
dagvattnet avleds via makadamdikena fördröjs dagvattnet innan det avleds vidare i 
dagvattensystemet. Avrinningskoefficienten 0,6 har använts för dagvatten från 
vägytor i flödesberäkningar istället för 0,8 som är normalt, eftersom dagvattnet 
fördröjs i makadamdikena. Storleken och utformningen av makadamdikena är 
betydande för gatubilden och bör studeras närmare i ett framtida skede av 
planarbete.  
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3.2  Torrläggningsnivåer 
Förbindelsepunkt för dagvatten föreslås upprättas för varje fastighet enligt Lysekils 
kommuns VA-avdelning. I samband med att tomter och gator höjdsätts i området, 
bör erforderliga torrläggningsnivåer för byggnader studeras närmare. Önskvärda 
torrläggningsnivåer för byggnader är +1,0 - +1,5 m. Tomtmarken bör generellt 
höjdsättas till en nivå högre än anslutande gatumark. 
 
 

3.3 Dagvattendammar 
I planområdet föreslås tre dagvattendammar användas, varav en är befintlig och två 
nya anläggs innan området byggs ut. 
 
1)  Torpetdammen. Dagvatten från bostadsområdet Torpet föreslås avledas till en 

ny dagvattendamm som anläggs öster om Gamla infartsvägen. Därefter avleds 
dagvattnet till Norra Tronebackens dagvattensystem. Bräddat dagvatten avleds 
till Gullmarn via dikessystemet vid ridanläggningens infartsväg.  

 
2)  Paddockdammen. Dagvatten från huvuddelen av Norra Tronebacken föreslås 

avledas till en damm vid paddocken. Från dammen avleds dagvattnet till 
befintlig bäck som mynnar i Gullmarn. 

 
3) Salamanderdammen. Sydvästra delen av Norra Tronebacken, som idag avleder 

dagvatten till en befintlig anlagd damm strax väster om ridanläggningen, 
föreslås även i framtiden avleda dagvatten till denna damm utan att dammens 
storlek förändras. Från dammen avleds dagvattnet under ridanläggningen i en 
befintlig ledning med dimensionen 300 mm. Dock bör ledningens kapacitet 
studeras närmare t.ex. genom TV-inspektion och/eller slangsättningsmätning.  

 
Dagvattendammarna är dimensionerade för ett regn med återkomsttiden 10 år. 
Beroende på valda utgående flöden varierar den dimensionerande varaktigheten för 
de tre dammarna, vilket framgår av bilaga 3. Dimensioneringsdata för 
dagvattendammarna framgår i tabell 3. 
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Tabell 3. Dimensioneringsdata dagvattendammarna 

 Ytor till 
dammen 

(ha) 

Effektiva 
ytan  
(ha) 

Ingående flöde
(l/s) 

Utgående 
flöde 
(l/s) 

Torpetdammen 15,6 6,5 1450 300 
Paddockdammen 8,0 4,1 910 

(varav 300 fr 
Torpetdammen)

120 
(motsvarar 

befintligt flöde)
Salamanderdammen 1,3 0,4 95 70 

(bef D300 i 
5‰ lutning) 

 
 
Dammarna anläggs med en regleringsvolym som reglerar dagvattenflödet och en 
våt volym för att erhålla tillräcklig uppehållstid för dagvattnet i dammen, se figur 
4. Det innebär att dagvattendammen alltid har en synlig vattenyta. Reglerings-
volymen är normalt sett tom innan tillflöde till dammen sker. Storleken på 
regleringsvolymen bestäms av önskat ingående (tillrinningen) och utgående 
dagvattenflöde. Reningseffekten i dammen baseras på kvoten våt volym/-
regleringsvolym. Ju större kvot, desto bättre reningseffekt. Släntlutningen är ansatt 
till 1:4, men geoteknisk bedömning av släntlutningen bör ske vid detalj-
projektering. Med anledning av närhet till bostadsområdet rekommenderas att 
stängsel anläggs runt dammarna. 
 

 
Figur 4. Visualisering av regleringsvolym och våtvolym i Paddockdammen 
 
 
Dimensionering av regleringsvolym är utförd enligt ”Dimensionering av allmänna 
avloppsledningar” publikation 90, Svenskt Vatten. Dimensionering av våt volym 
för att erhålla god reningseffekt i dammen är utförd enligt Vägverkets publikation 
1998:009 ”Rening av vägdagvatten”. Dimensioneringsresultat framgår i tabell 4 
och erfoderliga ytor är inlagda i bilaga 2. 
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Tabell 4. Resultat från dimensionering av dagvattendammarna 
 Reglerings-

volym, 
RV 
(m3) 

Våt  
volym  

VV 
(m3) 

Total djup 
RV+VV 

(m) 

Area  
vattenyta 

(m2) 

Area 
Yttermått*

(m2) 

Torpet- 
dammen 

800 1470 1,4 2110 
(35x60m) 

ca 2450 

Paddock- 
dammen 

600 1100 1,4 1650 
(33x50m) 

ca 2080 

Salamander- 
dammen 

30 
 

befintlig 
(uppgift 
saknas) 

djup RV ca 
0,15 m  

befintlig 
460** 

befintlig 
(uppgift 
saknas) 

 
* Area yttermått är uppskattad eftersom den beror på inkommande lednings nivå och 
önskad    
   släntlutning.  
** Uppgift om befintlig yta på salamanderdamm baseras på uppgift från digital grundkarta. 
 
 

3.4  Beräkningar av föroreningsmängder 
Föroreningar i dagvatten från bostadsområden härrör i huvudsak från bilavgaser, 
läckage/spill från fordon, erosion av däck och vägbana etc. Även föroreningar från 
atmosfäriskt nedfall tillhör en av de större föroreningskällorna.   
 
Dagvatten från bostadsområden innehåller mindre halter COD, zink och 
suspenderat material, än övriga mer urbaniserade områden. Näringsämneshalterna 
från bostadsområden är likvärda med halter från trafikytor och centrumområden, 
men mindre än för jordbruksmark och för industriområden. Kopparhalter är 
generellt sett relativt låga och blyhalten ungefär lika stor som för industri- och 
centrumområden. (Ref T.Larm (1994) Dagvattnets sammansättning, 
recipientpåverkan och behandling).  
 
Vid beräkningen av de föroreningsmängder som uppkommer i dagvattnet från 
Norra Tronebacken har följande förutsättningar använts: 
 
- Specifika föroreningshalter i dagvatten framgår i tabell 5. 
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Tabell 5. Specifika föroreningshalter 
Ämne Naturmark* 

(g/ha,år) 
Villaområde** 

(mg/l) 
Kväve, N  500-3000 1-2 
Fosfor, P  30-120 0,2-0,4 
Bly, Pb  1-10 0,03-0,17 
Zink, Zn 15-160 0,07-0,3 
Koppar, Cu  1-8 0,014-0,1 

 
* Ref Vägverket ”Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag i förhållande till 

andra  
 föroreningskällor” publikation 2001:114  
** Ref T.Larm (1994) ”Dagvattnets sammansättning, recipientpåverkan och behandling”. 
 
 
- Årsnederbörd i Lysekil, 759 mm 
 
- Area bebyggelse d.v.s. tomter och vägar: 
 Norra Tronebacken 5,5 ha 
 Torpet 11,1 ha 
 
- Uppskattade reningseffekter i dagvattendammarna framgår av tabell 6. 
 
Tabell 6 *. Uppskattade reningseffekter 

 
 
 
 
 
 

* Ref Vägverket ”Vägdagvatten- råd och rekommendationer för val av miljöåtgärder” 
publikation 2004:195 och Vägverket ”Rening av vägdagvatten” publikation 98:009 
 
 
Beräkningsresultatet har summerats i tabell 7 och 8. 
 

Kväve 40% 
Fosfor  60% 
Bly 70% 
Zink  70% 
Koppar  60% 
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Tabell 7. Resultat från beräkning av föroreningsmängder från Norra Tronebacken 

Medelvärde 
Före 

exploatering  
Efter 

exploatering 

Efter dag-
vatten-

dammar 

Differens 
före expl och 
efter rening 

Kväve (kg/år) 8,9 8 4,8 -4,1 
Fosfor (kg/år) 0,4 1,5 0,6 +0,2 
Bly (kg/år) 0,05 0,55 0,16 +0,11 
Zink (kg/år) 0,45 1 0,30 +0,15 
Koppar (kg/år) 0,03 0,55 0,22 +0,19 
 
 
Tabell 8. Resultat från beräkning av föroreningsmängder från Torpet 

Medelvärde 

Nuvarande 
mängder från 

Torpet 
Efter Torpet-

dammen 

Differens 
nuvarande mängder och 

efter rening 
Kväve (kg/år) 17,5 10,5 -7,0 
Fosfor (kg/år) 3,5 1,4 -2,1 
Bly (kg/år) 1,15 0,35 -0,8 
Zink (kg/år) 2,15 0,65 -1,5 
Koppar (kg/år) 0,6 0,06 -0,5 
 
 
Av tabell 7 framgår att föroreningsmängderna beräknas öka från det nya området i 
Norra Tronebacken, för alla parametrar utom för kväve, efter behandling i 
dagvattendammarna jämfört med mängderna innan området bebyggs. Mängderna 
är dock ytterligt små i förhållandena till Gullmarns flöde och andra förorenings-
källor t.ex. enskilda avloppsanläggningar eller båtverksamhet.  
 
Av tabell 8 framgår att föroreningsmängderna från Torpet beräknas minska 
markant efter rening i dagvattendammen, jämfört med befintliga förhållanden. 
Generellt sett beräknas föroreningsmängderna från Torpet efter dagvattendammen 
minska mer, än vad som uppkommer från det nya bostadsområdet i Norra 
Tronebacken. 
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3.5 Kostnadsberäkning av föreslaget dagvattensystem 
Översiktlig kostnadsberäkning har utförts för föreslaget dagvattensystem. 
Beräkningsunderlag har inhämtats från A’-prislista för Markarbeten, Norconsult 
AB. Vid beräkning av anläggningskostnader för dagvattenledningar har förutsatts 
att dammarna utförs utan bergschakt. I priserna ingår 25 % pålägg för oförutsett 
och diverse kostnader. 
 
 

Åtgärder: Kostnad exkl. moms (kr) 

Dagvattenledningar D600-D150 (ca 950 m), 3 311 000  

- inkl. trumma D800 (15m) och dagvattenbrunnar 

Servisanslutningar dagvatten (ca 45 st) 298 000 

Intagsbrunn 24 000 

Makadamdiken (ca 975 m) 995 000 

- inkl. schakt, makadamm, geotextil och dräneringsledning 

Dike till Paddockdamm  34 000  

Svackdike till Salamanderdamm 22 000  

Filter i rännstensbrunn, antaget 7 st 21000  

Dagvattendamm Torpet   940 000 

Dagvattendamm Paddock 1 100 000 

Totalsumma för föreslaget dagvattensystem  ca 6 745 000 kr 
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4. Avloppspumpstation och huvudspill-
vattenledningar 

Spillvattnet från bostadsområdet föreslås avledas via självfallsledningar till en ny 
avloppspumpstation. För att undvika djupa ledningsschakter föreslås att den nya 
avloppspumpstationen anläggs i lågpunkten vid salamanderdammen. Pump-
stationen anläggs med överbyggnad i enlighet med standard för nya, större 
pumpstationer i kommunen. Spillvattnet pumpas till befintligt VA-nät söder om 
Torpet och tryckavloppsledningen förläggs huvudsakligen längs den nya 
tillfartsvägen. 
 
Dimensionerande spillvattenflöde från Norra Tronebacken uppskattas till ca 7 l/s 
med hjälp av Svenskt Vattens Publikation P90. I bilaga 2 framgår anslutningspunkt 
i det befintliga spillvattenledningsnätet. I det dimensionerade flödet är även en 
framtida anslutning på ca 25 tomter från Fiskebäcksområdet öster om planområdet 
inräknat. I denna utredning har det inte ingått att göra någon närmare bedömning 
av kapaciteten i spillvattenledningsnätet nedströms anslutningspunkten. En mycket 
översiktlig teoretisk kontroll har dock genomförts för föreslagen anslutningspunkt 
enligt nedan: 
 
Kapaciteten i avloppspumpstationen 823 Torpet uppgår till 11,5 l/s vid drift. Det 
totala flödet till befintligt självfallssystem inklusive föreslagen anslutning från 
Norra Tronebacken skulle således uppgå till ca 18,5  l/s. Den nedströms belägna 
avloppspumpstationen, 823 Dalskogen, har en maximal kapacitet på ca 153 l/s. 
Teoretiskt har en äldre betongledning med dimension 400 mm i ca 70 ‰ lutning en 
kapacitet på ca 490 l/s. Ledningslutningen är baserad på vattengångsnivåer i 
ledningskarta erhållen av Lysekils kommun. 
 
Föreslaget läge för huvudspillvattenledningarna framgår av bilaga 2. I detalj-
projekteringsskedet kommer definitiva ledningslägen och dimensioner att 
bestämmas. 
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 2010-01-19 
 
 

Detaljplan Norra Tronebacken 
 
 

Gatuutredning 
 

1 Bakgrund 
Utställningshandlingar dat 2010-01-19 har upprättats för Norra Tronebacken. 
Detaljplanen medger utbyggnad av 70-100 nya småhus samt inrymmer 3 st 
befintliga bostadsfastigheter. 
 
Föreliggande gatuutredning har utförts för att föreslå lämplig utformning av det 
nya gatunätet. 
 
 

2 Ulserödsvägen 
Del av Ulserödsvägen ingår i detaljplanen. Vägen föreslås få en längsgående gång- 
och cykelväg längs östra sidan. Del av befintlig vägbredd tas i anspråk för GC-
vägen. Typsektionen föreslås bli 6,5 m bred körbana och 3,0 m bred GC-väg 
åtskild från vägen med kantstöd och en 1,0 m bred skiljeremsa. 
 
Ulserödsvägen trafikeras av bussar i linjetrafik. Hållplatser föreslås i anslutning till 
cirkulationsplatsen. Utformningen är föreslagen som hållplats i ficka. 
 
Väster om planområdet föreslås en hållplats utformad som s k timglas, vilket 
medför att övrig trafik stoppas när bussen står i hållplatsläget. 
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3 Gator 
Genom området går två lokalgator som ansluter till Ulserödsvägen. Den ena gatan 
ansluter i samma läge som för väganslutningen till Torpet. Korsningen föreslås 
utformas som cirkulationsplats. Den andra lokalgatan ansluter till Ulserödsvägen 
norr om cirkulationsplatsen. Utformningen föreslås som en typ A korsning, dvs 
utan uppdelade refuger. 
 
Typsektioner, bredder framgår av ritning 3001. Förslag till gatuprofiler och 
höjdsättning redovisas på ritningarna 2001-2003. 
 
 

4 Gång- och cykelvägar 
GC-väg föreslås längs Ulserödsvägen. Längs den nya västra lokalgatan föreslås 
separat GC-väg. Gångbana föreslås längs den östra lokalgatan. 
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Orientering 
Nya bostäder planeras i nordöstra Lysekil. Området ligger öster om Ulserödsvägen 
och heter Norra Tronebacken. Detta är en utredning över bullersituationen för de 
befintliga och nya husen i området.  
 

Förutsättningar 
Ulserödsvägen byggs om och flyttas något i läge och några hastighetsreducerande 
åtgärder genomförs. Vägen har i dagsläget en trafik på 1750 fordon/dygn och ca 5-
6 % tung trafik. Hastigheten på vägen är i dagsläget 60 km/h och antas i och med 
ombyggnad av vägen sänkas till 50 km/h. 
 
 

Riktvärden, tillämpningsanvisningar 
Mål och riktvärden för trafikbuller 
Riksdagsbeslutet 
Riksdagen antog 1997, vid beslut om Infrastrukturinriktning för framtida 
transporter (Prop 1996/97:53), följande riktvärden för trafikbuller vid bostäder. 
Riktvärdena bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse 
eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur: 
 
• Ekvivalentnivå inomhus 30 dBA 
• Maximalnivå inomhus nattetid 45 dBA 
• Ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 55 dBA 
• Maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 70 dBA 
 
Riktvärdenas formella status 
Riktvärdena anger den kvalitet på ljudmiljön som riksdag och regering har satt upp 
som långsiktiga mål. Riktvärdena ska vägleda bland annat arbetet med fysisk 
planering och behandling av enskilda tillståndsärenden enligt plan- och bygglagen, 
2 kap 3§. Riktvärdena är inte inskrivna i någon författning utan uttrycker 
riksdagens ambitionsnivå för åtgärder mot trafikbuller.  
 
Ur proposition 1996/97:53 citeras: 
”Riktvärdena är inga rättsligt bindande normer, utan skall vara vägledande för 
bedömningar med hänsyn till lokala faktorer och särskilda omständigheter i det 
enskilda fallet.” 



 

  

2007-04-05 
Norra Tronebacken 

Bullerutredning 
 

4 (6) 

m
:\u

pp
dr

ag
\ly

se
ki

l\n
or

ra
_t

ro
ne

ba
ck

en
\2

84
12

3\
tra

fik
\b

ul
le

ru
tre

dn
in

g\
bu

lle
r

-p
m

.d
oc

 

 
Riktvärdena för buller bör ses som ”långsiktiga mål”. Det är stor skillnad på 
möjligheterna att uppnå god miljökvalitet mellan olika plansituationer, och 
tillämpningen av riktvärdena kommer därför till en början att skilja. En 
utgångspunkt bör därvid vara ”att riktvärdena bör klaras”, dels ”vid nybyggnad av 
bostäder”, och dels ”vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad av 
trafikanläggningar så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt”. 
 
 
 

Resultat 
Befintliga hus 
I nuläget (se bilaga 1) överskrider ett av de befintliga husen, inom 
detaljplaneområdet, riktvärdet för ekvivalent ljudnivå utomhus (vid fasad) med 3 
dBA i första våningen. De övriga husen inom området har ekvivalenta ljudnivåer 
som är under riktvärdet. 
 
För maximalnivåerna överskrids riktvärdet för uteplats i anslutning till bostad (70 
dBA) för de tre husen närmast vägen om dess uteplats ligger i utsatt läge.  
 
Riktvärdet för maximal ljudnivå inomhus nattetid (45 dBA) överskrids troligen 
också för de 3 husen närmast vägen, detta beror närmast på om treglasfönster har 
satts in. 
 
 
Efter genomförande av detaljplan (se bilaga 2) sänks de ekvivalenta ljudnivåerna 
med 2-4 dBA (p g a hastighetsdämpning och en liten förskjutning av vägen) vilket 
innebär att samtliga hus klarar riktvärdet för ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad. 
 
Maximalnivåerna förbättras i och med ombyggnaden av vägen med 2-6 dBA (i 
första våningen). Riktvärdet för maximal ljudnivå vid uteplats kan överskridas för 
de tre närmsta husen men det beror på var uteplatserna ligger. 
 
Maximal ljudnivå inomhus nattetid klaras om huset är försett med treglasfönster. 
 

Nya hus i detaljplanen 
Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad (55 dBA) klaras för samtliga hus 
(högsta beräknade värde 50 dBA, se bilaga 3). 
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Riktvärdet för maximal ljudnivå vid uteplats överskrids för ett hus (se bilaga 4) 
men klaras för resterande hus. 
 
Riktvärdet för maximal ljudnivå inomhus nattetid klaras med normala 
treglasfönster. 
 

Möjliga åtgärder 
Om uteplatser för de tre befintliga husen närmast vägen är orienterade mot vägen 
kan lokala skärmar behövas för att klara riktvärdet för maximalnivå vid uteplats. 
 
Om de tre befintliga husen närmast vägen inte har treglasfönster kan dessa bytas 
till fönster med bättre ljudisolerande förmåga för att klara riktvärdet för maximal 
ljudnivå inomhus nattetid.  
 
För de nya husen är det bara ett hus som kan få problem att klara riktvärdena. Det 
är maximal ljudnivå vid uteplats som överstiger riktvärdet och för detta hus behövs 
en lokal skärm vid uteplatsen. 
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Sammanfattning 
 

I samband med en planerad bebyggelse i området Norra Tronebacken önskar Lysekils 

kommun information om den större vattensalamandern och om den tänkta exploateringen 

skulle påverka artens långsiktiga överlevnad i området. I området finns en lekdamm 

omgiven av öppen lövdomierad skog och i anslutning härtill även annan gles bebyggelse. 

Det är Lysekils kommuns målsättning att i samband med en eventuell bebyggelseexploa-

tering i området bibehålla eller stärka livsbetingelserna för den större vattensalamandern. 

Det är angeläget att bevara och utveckla biotoper som har särskilt värde för arten under 

övervintring, vårvandring, lekperiod (fortplantning) och näringssök under den terrestra 

fasen (tiden efter leken), så att en god bevarandestatus vidmakthålles. 

 

Den föreslagna bebyggelsen kan, enligt vår uppfattning, ske med en fortsatt 

tillfredsställande bevarandestatus för den större vattensalamandern. Dock anser vi att vissa 

förbättringsåtgärder (se nedan) bör genomföras för att optimera miljön för arten. Vidare 

föreslås att ett skötsel och övervakningsprogram sätts upp under byggperioden och att 

artens populationsstatus därefter följs under en 3-5 års period. Detta är också vad 

Naturvårdsverket och länsstyrelsen rekommenderar vid exploatering där den större 

vattensalamandern berörs. Området Norra Tronebacken besöktes tillsammans med 

tjänstemän från Lysekils kommun den 18 maj 2010.  

  

Den större vattensalamandern är inte rödlistad i Sverige och flera inventeringar i sen tid 

har visat att arten är relativt vanlig i Västra Götaland. Den större vattensalamandern är 

dock mindre vanlig i vissa andra europeiska länder och den är därför förtecknad i 

Appendix 2, Habitatdirektivet och därmed också införd i den svenska naturvårdslag-

stiftningen i Artskyddsförordningen. Det krävs därför särskild hänsyn vid en eventuell 

exploatering som påverkar salamanderns levnadsvillkor. Om området lämnas utan 

skötselplan och åtgärder,  finns risk att dess lämplighet som salamanderbiotop på sikt 

försämras. Det är  viktigt att begränsa igenväxningen runt dammen, särskilt mot söder, så 

att solen kan värma vattnet. Omgivningarna runt dammen får inte heller växa igen. Att 

lämna Norra Tronebacken  för fri utveckling kan leda till att populationen på sikt 

försvinner från området.  
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1. Allmänna råd och hänsyn vid exploatering i områden där större 

vattensalamander förekommer  
Ett skyddsområde bör markeras och stängslas in vilket stor hänsyn tas. Hur stort detta område 

skall vara och dess utformning avgörs av kommunen eller annan ansvarig exploatör i samråd 

med biologisk expertis. Dock bör säkerställas möjlighet för amfibierna att leka i lämpliga 

vatten och att det finns omgivande födosöksområden.. Här skall inga maskiner köra och 

området skall inte användas som upplag för material eller riskera att påverkas av oljespill eller 

liknande. Inom en radie av ca 50 meter bör finnas skogsdungar med gammal skog och död 

ved som kan utnyttjas för övervintring och födosök. Åtgärder bör vidtagas för att så långt 

möjligt begränsa erosionen och spill från alla byggaktiviteter mot rinnande vatten och 

dammar. Vid planering för hur dagvatten från hustak, parkeringsplatser, vägar och andra 

hårdgjorda ytor skall avledas är det viktigt att förorenat eller påverkat vatten inte leds till 

rinnande vatten eller dammar i det avsatta naturområdet. Överskott av näring och många 

kemikalier har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden och gör det svårt att 

långsiktigt upprätthålla en hög naturkvalité.  

 
I samband med planerad vägbyggnation och husbebyggelse vid Norra Tronebacken kommer 

en del av den större vattensalamanderns landmiljö att tas i anspråk. För att kompensera detta 

intrång föreslås att de skyddsområden som avsätts för arten görs optimala, dvs en riktad 

restaurering för att gynna den aktuella arten och dess livsmiljö, detta omfattar såväl lekvatten, 

födosöksplatser och övervintringsmiljöer. Det avsatta området kan samtidigt bli ett frilufts- 

eller parkområde för de människor som kommer att bo i närområdet. På detta sätt kan man 

tillföra en värdefull kvalité för de boende och göra hela bebyggelseområdet mer attraktivt. 

Nedan ges kortfattat några förslag som avser den större vattensalamandern och övriga 

amfibier, men inget hindrar att en restaurering också lyfter fram många fler värden.  

 

Den befintliga dammen restaureras varsamt i två omgångar så att halva dammen första året 

åtgärdas och resterande hälft påföljande år. Stränder görs mer flacka och en del biologisk 

material som är syrekrävande vid nedbrytning avlägsnas från botten   

 

Runt dammen placeras spridda stockar av lövträd som blir utmärkta gömställen för 

groddjuren. Björk och asp bryts ner relativt snabbt och efter några år brukar veden vara mjuk 

med en omgivande bark som fungerar som ett ”skal” runt en porös och fuktig miljö där    

salamandrarna också drar fördel av nedbrytningsvärmen. Dessa platser brukar vara typiska 

daguppeålls-och övervintringsplatser. Salamandrarna och öviga amfiber gynnas också av 

äldre gles blandskog med fuktig mark, gärna med örtvegetation. Dessa områden kan både 

vara jaktområden och övervintringsplatser. Genom att ta bort klenare träd kan en optimal 

skogsmiljö skapas. Det är ingen nackdel om skogen är ganska öppen och får parkkaraktär, 

vilket samtidigt kan vara till glädje för de närboende.  

 

För att hålla landskapet öppet runt lekdammarna krävs någon form av hävd. Det kan vara bete 

eller manuell röjning. En betad eller på annat sätt hävdad strandlinje runt dammen skapar en 

gynnsam och produktiv strandnära vattenzon. Dammen kan då också bättre utnyttjas ur 

pedagogisk synvinkel i undervisningssammanhang för skola och förskola eller för 

fritidsintresserade.       
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2. Den större vattensalamanderns naturvårdsstatus och lagstiftning 
Större vattensalamandern Triturus cristatus är skyddad både genom nationell och interna-

tionell naturvårdslagstiftning. Den är fredad (fridlyst) i Sverige enligt Naturvårdsverkets 

kungörelse SNFS 1985:4, vilket innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga vilt 

levande exemplar. Förbudet gäller även att borttaga eller skada artens ägg eller bo. Arten 

omfattas också av EGs habitatdirektiv (92/43/EEG), bilaga 2, vilket ger den ett strängt skydd 

och särskild hänsyn skall därför visas vid exploatering som kan skada en population. Vidare 

är den större vattensalamandern förtecknad i IUCNs (International Union for Conservation of 

Nature) globala rödlista över djur och tills nyligen fanns samma art med under kategorin NT 

(= missgynnad) i den nationella förteckningen över rödlistade arter upprättad av ArtData-

banken. Inventeringar utförda under de senaste åren har dock visat att den större 

vattensalamandern har en större utbredning och fler lokala populationer än vad tidigare varit 

känt. För ytterligare information om artens naturvårdsstatus hänvisas till ”Gärdenfors, U. (ed.) 

2005. Rödlistade arter i Sverige 2005. ArtDatabanken, SLU, Uppsala”.   

 

Syftet med EU:s habitatdirektiv och den svenska artskyddsförordningen är att säkra den 

biologiska mångfalden genom bevarandet av naturligt förekommande livsmiljöer och den 

vilda flora och fauna som finns där. I artikel 2 framgår att alla åtgärder som vidtas skall ha 

som mål att bevara eller återställa, i gynnsam bevarandestatus, naturligt förekommande 

livsmiljöer sam vild flora och fauna av gemenskapsintresse. Med gynnsam bevarandestatus 

för arten menas att den har en stabil eller positiv populationsutveckling, att artens livsmiljö 

över en överskådlig framtid inte försämras och att det fortsatt kommer att finnas en tillräckligt 

stor livsmiljö för att arten skall kunna bibehålla en långsiktigt livskraftig population.   

 

Naturvårdsverket har gett ut en handbok som skall ge länsstyrelserna vägledning i hur 

Artskyddsförordningen praktiskt skall tolkas och tillämpas. Del 1 avser Fridlysning och 

dispenser (Handbok 2009:2, Handbok för artskyddsförordningen del 1). Reglerna om 

fridlysning i den nya svenska lagstiftningen ”Artskyddsförordningen” kommer från EU:s två 

naturvårdsdirektiv (habitatdirektivet och fågeldirektivet) och de tidigare svenska 

fridlysningsreglerna. Avsikten med Naturvårdsverkets handbok är att beskriva hur 

artskydssförordningen bör tillämpas i praktiken då det gäller skyddet av enskilda arter. Som 

stöd för detta finns vägledande domar i EG-domstolen som visar hur naturvårdsdirektiven bör 

tolkas. Handboken innehåller också exempel på hur artskyddsförordningens bestämmelser bör 

tillämpas i olika sammanhang, och ett av dessa är den större vattensalamandern. 

 

I Naturvårdsverkets handbok för tillämpning av artskyddsförordningen Bilaga 6 (exemplet 

Större Vattensalamander) framgår bland annat följande. I planärenden som rör den större 

vattensalamandern och där arten har en gynnsam bevarandestatus, men den sökta åtgärden 

kan påverka delar av en lekdamm eller angränsande livsmiljö (främst äldre lövskog) som 

används av arten, kan följande arbetssätt tillämpas:  

 

1. Ärendet kan påbörjas som ett samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken eftersom den sökta 

åtgärden innebär en ”väsentlig påverkan på naturmiljön”.  
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2. Verksamhetsutövaren behöver efter konsultation med biologisk expertis visa om det är 

möjligt att göra en skyddsåtgärd för att förebygga att artens fortplantningsområde eller 

viloplats förlorar sin kontinuerliga ekologiska funktion för den större 

vattensalamandern på grund av den sökta åtgärden. 

3. Om detta är möjligt krävs inte dispens enligt 14§ artskyddsförordningen utan ärendet 

hanteras endast som ett samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken. Kan 

verksamhetsutövaren inte visa detta krävs en dispens enligt 14§ 

artskyddsförordningen. 

 

Naturvårdsverket beskriver som exempel hur processen kan se ut: 

  

1. Verksamhetsutövaren bör ta reda på om artens status i området är gynnsam.   

2. Därefter bör verksamhetsutövaren undersöka om det trots planerad åtgärd går att säkra 

att populationen har kontinuerlig tillgång till en lika bra eller bättre livsmiljö. Detta 

kan ske t.ex. genom att restaurera befintliga lekvatten eller skapa nya. Bäst erfarenhet 

har man av att förbättra livsmiljön inom det område där arten redan förekommer och 

helst restaurera befintliga lekvatten och omgivande landmiljöer.  

3. Verksamhetsutövaren föreläggs därefter genom länsstyrelsens beslut i samrådsärendet 

(12 kap 6§ miljöbalken) att utföra åtgärden för att säkra salamandrarnas livsmiljö 

innan den gamla förlorar sin funktionalitet.  

4. En viktig del i länsstyrelsens föreläggande är att kräva uppföljning till dess att det 

säkerställs att åtgärden fungerar. Resultatet av denna uppföljning bör även skickas till 

Naturvårdsverket, med kopia till ArtDatabanken.  

5. Om den planerade åtgärden visar sig påverka en population som har en ogynnsam 

bevarandestatus eller möjligheter till förebyggande åtgärder saknas, bör dispens enligt 

14§ artskyddsförordninen sökas.  

6. En lagakraftvunnen detaljplan, ett bygglov eller en arbetsplan för väg innebär inte att 

en åtgärd som är förbjuden i 4§ artskyddsförodningen får ske utan dispens enligt 14§ i 

samma förordning. 

 

I Naturvårdsverkets handbok framgår också i Bilaga 10 hur dispensprocessen för djur enligt 

14§ bör se ut.    

 

   

3. Groddjurens naturvårdsstatus och ekologi 
Groddjuren har påverkats mer än de flesta andra djurgrupper av de förändringar som skett i 

kulturlandskapet, av miljögifter, utbyggnaden av vägnätet och annan exploatering. Det 

viktigaste är förlusten av grunda våtmarker och fiskfria småvatten som är nödvändiga för 

deras lek och tidiga utveckling som ägg och larver (yngel). Många av de vatten som 

fortfarande finns kvar fungerar inte som lekvatten, därför att de är starkt påverkade av 

besprutningsrester, gödselämnen eller starkt förorenade av dagvatten från vägar och 

samhällen. Groddjuren har mycket tunn och blodkärlsrik hud som används bland annat för 

syreupptagning och kroppsvätskorna står via den tunna huden i nära kontakt med det 

omgivande vattnet. En försämrad vattenkvalité påverkar därför omgående djurens 

välbefinnande och överlevnad.  
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Av Sveriges 13 groddjur är 6 (46%) klassade enligt ArtDatabankens och Naturvårdsverkets 

kriterier som hotade eller hänsynskrävande. Hos kräldjuren är 3 av 6 (50%) klassade som 

hotade. Situationen för våra svenska arter utanför landets gränser är likartad p.g.a. av det stora 

trycket på naturområden i Europa. Situationen för groddjuren generellt bedöms vara så kritisk 

att ett världsomspännande nätverk byggts upp för att kartlägga naturvårdsstatus och hot och 

föreslå åtgärder för att bevara grodor, paddor och salamandrar och deras livsmiljö. Det finns 

därför goda skäl att ta särskild hänsyn till dessa djurgrupper vid intrång i naturmiljöer.     

 

 

4. Utseende, ekologi och miljökrav och hos större vattensalamander 
Den större vattensalamandern blir som vuxen mellan 11 och 18 cm lång, huden är skrovlig 

och oftast fuktig hos landlevande djur. Undersidan är gul eller orange med mörka fläckar och 

ovansidan är mörk, oftast svart. Hanen utvecklar under leken en djupt flikad tvådelad kam 

längs ryggen. Arten förekommer i hela Göta- och Svealand utom på Gotland och sparsamt i 

södra Norrland. Relativt vanlig är den enbart längs Göta- och Svealands kuster, på Öland och 

i delar av södra Sveriges jordbruksbygder. De flesta djuren övervintrar på land i murkna 

stubbar, under barken på förmultnande träd eller gräver ner sig under markytan. I slutet av 

mars lämnar de övervintringsplatserna och söker sig mot lekdammen. De är nattaktiva och 

vandrar vid fuktig väderlek nattetid. Leken äger rum i april-maj i permanenta dammar 

(normalt minst 10 m diameter och 0,5 m djup) med klart, ej för surt, vatten och med riklig 

vegetation men också öppna partier på bottnen. Normalt föredrar den större vattensalaman-

dern lekdammar som ligger fritt och exponerat för solen. Vattentemperaturen påverkas 

gynnsamt av ett sådant läge. Parningsspelet mellan könen är komplicerat och innefattar bl.a. 

visuell och kemisk kommunikation där honan så småningom accepterar en partner och tar upp 

en spermieboll från honom i sin kloak. Befruktningen sker sedan inne i honan kropp. Hanarna 

lämnar lekvattnet efter parningen och vandrar till lämpliga öppna och ostörda skogsmiljöer. 

Honan stannar kvar en tid och placerar ut de befruktade äggen i bladveck, på stenar etc. 

Resten av året lever även honan ett undanskymt liv på land och är nattaktiv. På dagen 

gömmer sig salamandrarna under stenar, i murkna stubbar eller under nedfallna stammar eller 

grova grenar i lövdominerad skog eller i mer öppen mark. Landmiljön bör vara fuktig och 

vara så ostörd som möjligt, gärna av ”urskogskaraktär” där nedfallna grenar och träd tillåts bli 

liggande kvar. Larverna är rovdjur och utvecklas långsamt fram till metamorfosen ”omvand-

lingen” till landliv på sensommaren. De små salamandrarna tillbringar sedan 3-4 år på land 

nära lekdammen innan de når könsmognad.  

 

 

5. Skyddsåtgärder och hänsyn 
 

En skyddszon markeras med stakkäppar och plastband i enlighet med det streckade 

skyddsområdet på plankartan med beskrivning n1. Områdets storlek och yttre begränsningar 

framgår av bifogad karta. Avsikten är att skyddsområdet inte skall påverkas negativt under 

exploateringstiden, dvs inom detta område skall inga maskiner köra, området skall inte 

användas som upplag för material och viktigast inget spill av olja, diesel eller andra kemiska 

produkter får förekomma. I de fall åtgärder avsedda att förbättra miljön för den större 
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vattensalamandern eller kompletterande rening av dagvatten skall ske måste detta göras i 

samråd med biologisk expertis.  

 

 

 

6. Restaurering av land- och vattenmiljön 
 

I samband med planerad bebyggelseexploatering kommer det tillgängliga området för den 

större vattensalamandern runt lekdammen att begränsas. För att kompensera detta intrång 

föreslås att den tillgängliga arealen (här liktydigt med det upprättade skyddsområdet) 

restaureras för att bli så optimalt som möjligt. Här avses både lekdammen och den omgivande 

landmiljön. För att nå önskat resultat är det viktigt att det praktiska arbetet sker i samråd med 

biologisk expertis.   

 

Vid planering för hur dagvatten från hustak, parkeringsplatser, vägar och andra hårdgjorda 

ytor skall avledas är det viktigt att förorenat eller påverkat vatten inte leds in till lekdammen. 

Överskott av näring och många kemikalier har en negativ inverkan och gör det svårt att 

långsiktigt upprätthålla en hög naturkvalité. Filter kommer att sättas i dagvattenbrunnar för att 

reducera oönskade kemikalier till en acceptable nivå i det vatten som leder fram till dammen. 

Som ett komplement föreslås också grunda flackdiken innan dagvattnet når dammen. Se 

föreslagen övervakning av vattenkvalitén nedan. 

 
Restaureringsåtgärderna i lekvattnet omfattar dels att röja undan skuggande vegetation runt 

dammens stränder, särskilt viktigt i den södra delen så att solen kan värma upp den grunda 

vattenstranden. Dessutom skall stränderna göras mer flacka så att det hela tiden finns en 

grund och varm vattenstrand när vattennivån successivt sjunker under sommaren. För att 

hindra syrebrist på grund av omfattande nedbrytning av organiskt material är det viktigt att 

rensa dammen i samband med projektets igångsättning. Denna åtgärd hindrar också en alltför 

snabb igenväxning av dammen. Restaureringsarbetet sker varsamt i två omgångar så att halva 

dammen första året åtgärdas och resterande hälft påföljande år. Arbetet sker under 

vinterhalvåret oktober till mars då salamandrarna övervintrar på land.   

 

För att möjliggöra en tillräckligt stor och långsiktigt livskraftig population i det landområde 

som är tillgängligt finns en rad åtgärder som kan utföras för att ”optimera” miljön för den 

större vattensalamandern. Tillräckligt mycket föda skall produceras och vara tillgänglig. Det 

skall finnas många lämpliga fuktiga platser där djuren kan gömma sig dagtid och motsvarande 

platser som kan utnyttjas för övervintring. Riklig förekomst av död ved är en stor fördel. 

Kapade trädstammar kan placeras ut på marken på lämpliga ställen. Vissa trädslag som t.ex. 

asp rekommenderas eftersom veden snabbt bryts ner och blir mjuk. På några ställen läggs 

också travar med lövträdstammar. Omgivande trädgårdar erbjuder också en utmärkt livsmiljö 

om de inte är allt väl ”städade”. Salamandrarna och öviga amfiber gynnas också av äldre gles 

blandskog med fuktig mark, gärna med örtvegetation. Dessa områden kan både vara 

jaktområden och övervintringsplatser. Genom att ta bort klenare träd kan en optimal 

skogsmiljö skapas. Det är ingen nackdel om skogen är ganska öppen och får parkkaraktär, 

vilket samtidigt kan vara till glädje för de närboende.  
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För att hålla landskapet öppet runt lekdammarna krävs någon form av hävd. Det kan vara bete 

eller manuell röjning. En betad eller på annat sätt hävdad strandlinje runt dammen skapar en 

gynnsam och produktiv strandnära vattenzon. Dammen kan då också bättre utnyttjas ur 

pedagogisk synvinkel i undervisningssammanhang för skola och förskola eller för 

fritidsintresserade.  Se vidare under avsnittet Skötsel.     

 

 
7. Skötsel och övervakning 
 

Till alla undersökningar som innebär att den större vattensalamandern infångas krävs tillstånd 

från Länsstyrelsen och djuretisk nämnd. Ansökan om sådana tillstånd skickas in av 

uppdragstagaren och i senare redovisning bifogas också de tillstånd som enligt lag krävs för 

att göra undersökningar på fredade vilda djur i Sverige. Den större vattensalamandern 

utnyttjar vattensamlingen för sin fortplantning och för äggens och larvernas (ynglens) olika 

utvecklingsstadier fram till metamorfosen. De vuxna övervintrar huvudsakligen på land och 

vandrar till lekdammen under milda och fuktiga kvällar och nätter i april månad. Hanarna 

finns sedan kvar i vattnet några veckor under lekperiod och lämnar sedan dammen. Honan 

stannar kvar längre i dammen och placerar äggen ett och ett i bladveck eller liknande ställen 

under vattenytan. Både ägg, larver och vuxna lekande djur kan påverkas negativt av en 

försämrad vattenkvalité. Av dessa skäl och övrig information ovan om artens biologi bör 

vattenprover tas vid två tillfällen, vid leken april/maj, och under larvutveckling i juli/augusti, 

och lämnas för analys av vattenkemin. 

 

 

A/ Program för vattenprovtagning och analys 

 

De faktorer som bedöms intressanta att kontrollera är;  

 

1/ petroleumprodukter (rester av olja, bensin, diesel, däckslitage mm från närliggande vägar 

som via vägdagvattnet kan nå Buskadammen eller liknande påverkan från arbetsmaskiner 

under byggtiden), 

 

2/ ökad partikelhalt i vattnet i samband med erosion, ökad mängd kväve och nitrat som 

restprodukt vid sprängning och ökad mängd fritt fosfor i vattnet som kan tyda på organisk 

förgiftning, 

 

3/ slutligen tas som rutin ett antal vattenkemiska prover för att beskriva vattnets karaktär och 

utgöra underlag och referens till eventuella oförutsedda framtida förändringar. 

 

Vattenproverna föreslås därför bli analyserade enligt nedan; 

 

Temperatur, pH, Konduktivitet, Partikelhalt, Turbiditet, Alkalinitet, Nitrat, Total-kväve, 

Fosfatfosfor, Totalfosfor och slutligen en spektralanalys för organiska ämnen. 
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B/ Uppskattning av den lekande populationens storlek  

 

Denna del av undersökningen genomförs under april/maj och skall ge ett relativt mått på 

populationsstorleken av lekande djur. Den absoluta populationsstorleken kan uppskattas 

genom fångst-märkning-återfångst metod, men eftersom detta kräver individmärkning (eller 

individuell fotografering) och arten är förtecknad i Artskyddsförordningen har vi valt att inte 

föreslå en sådan metod. Vi föreslår som alternativ en relativ populationsuppskattning, vilket 

innebär att vi utför en noggrant definierad fångstansträngning som kan upprepas längre fram. 

Härigenom kan vi visa om populationen är stabil, har ökat eller minskat, vilket är fullt 

tillräckligt för att bedöma om ingreppen i naturmiljön runt dammen kan ha påverkat artens 

populationsutveckling. Undersökningen tillgår så att ca 10 fångsfällor (mjärdar) placeras ut 

under lekperioden i april/maj på ca 50 cm djup, låses fast med en pinne på bottnen och med 

öppningen riktad mot dammens centrala del. Mjärdarna konstrueras av omgjorda petflaskor 

enligt väl beprövad metodik. Mjärdarna kontrolleras och eventuell fångst släpps ut i dammen 

tidigt varje morgon innan solen hunnit värme upp vattnet i strandzonen och därmed påverka 

mängden löst syre i vattnet. Vi kommer att få en viss fångst per antal fällor och antal 

fångstnätter. Härigenom kan vi räkna fram ett mått på antalet fångade individer per natt och 

fälla, d.v.s. ett relativt mått på populationstäthet. Undersökningen kan upprepas under 

kommande lekperioder. Som ett komplement kan under samma period några besök göras 

nattetid och antalet observerade vuxna djur räknas med hjälp av ficklampa. På samma sätt kan 

denna metod upprepas senare och ge ett mått på populationsförändring.  

 

 

C/ Undersökning av larvpopulationen i lekdammen 

 

Under sommaren utvecklas larverna och tillväxer i storlek. De är rovdjur och andas med yttre 

gälar. I många avseenden liknar de fiskyngel och påverkas av t ex förändrad vattenkvalité på 

liknande sätt som fiskyngel. Genom att håva efter yngel på ett standardiserat sätt under den 

senare delen av deras vattenbundna utvecklingstid under sommaren kan en mått fås även på 

yngeltäthet. Undersökningen sker i juli månad och utformas så att den lätt kan upprepas på 

samma sätt, och samma fångstansträngning vid ett senare tillfälle kan ge upplysningar om 

populationsstorleken förändrats. En kraftigt ökad partikelhalt i vattnet t ex genom ökad 

erosion skulle kunna påverka larvernas överlevnad. Undersökningen tillgår så att ett visst 

antal håvdrag utförs i slumpmässigt utvalda delar av dammen och antalet infångade individer 

räknas och släpps tillbaka i vattnet. 
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D/ Hävd 
 

För att miljön skall behålla sin höga kvalité krävs någon form av skötsel och hävd. I samband 

med de årligen återkommande ekologiska undersökningarna görs också en bedömning av om 

det krävs kompletterande röjning. Röjning av sly i skogsmiljön och av ris och buskar längs 

stränderna är viktiga för att miljön skall bibehålla sin höga kvalité. Det kan också vara 

värdefullt att med några års mellanrum komplettera med ny död ved så att det kontinuerligt 

finns olika nedbrytningsstadier tillgängliga som gömställen och för produktion av föda.  

 

E/ Uppföljning och övervakning 

 

Vattenprovtagning och analys sker vår och sommar under en femårsperiod 

 

Vattenprovtagningsprogrammet startar våren 2011 upprepas under påföljande fyra år. 

Analysen av vattenkvalitén sker på samma sätt varje och möjliggör en kontroll av 

vattenkvalitén. Om föroreningar från tillförande dagvatten upptäcks kan kompletterande 

rening ske via filter i dagvattenbrunnarna. 

 

Uppskattning av den lekande populationens storlek under en femårsperiod 

 

Uppskattning av den vuxna populationen under lekperioden och larvpopulationen under 

sensommaren bör inledas våren 2011 innan exploatering påbörjas och sedan upprepas under 

påföljande fyra års period. Undersökningarna utförs enligt beskrivningarna ovan på samma 

sätt varje år och ger därmed möjlighet till bedömning av trender i populationsutveckling eller 

om populationen kan uppfattas som stabil. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen kräver en 

sådan långsiktig uppföljning och vill också ha årliga rapporter om populationsutvecklingen. 

 

Slutrapport  
 

Efter det att de vattenkemiska och ekologiska undersökningarna slutförts under sommaren 

2015 kan en slutrapport lämnas. Eventuella ytterligare studier eller åtgärder måste diskuteras i 

samråd med uppdragsgivaren och med utgångspunkt från de resultat som redovisats. 

 



Uppdateringar Norra Tronebacken utifrån naturinventering utförd 2004 

jämfört med Naturskyddsföreningens inventering 2008 

Okt 2009 (arbetsmaterial, fler uppgifter kan tillkomma) 

Uppgifter i Naturskyddsföreningens inventering 2008: 

Rödlistade arter:    Kommentarer: 

Årta   Ej observerad vid inventeringen 2004. Veterligt finns inga 
säkra uppgifter om att arten häckat. Om årta häckat inom 
området 2008 bör lokal anges 

Skogsduva  Ej observerad vid inventeringen 2004.Om arten häckat 
inom området 2008 bör lokal anges 

Göktyta  Ej observerad vid inventeringen 2004. Om arten häckat 
inom området 2008 bör lokal anges 

Mindre hackspett    Häckning/flygga ungar 2004 

Entita  Påträffad vid inventeringen 2004. Fanns ej på rödlistan 
2004. 

Större vattensalamander    Påträffad 2004 i damm nr 1 

 

Fridlysta arter: 

Jungfru marie nycklar    Lokalangivelser finns i inventering från 2004 

Vildkaprifol  Arten är mycket vanlig. Anges felaktigt/av misstag som 
fridlyst i Naturskyddsföreningens inventering. Arten är 
inte fridlyst 

Vanlig groda      Lokal bör anges i inventeringen från 2008 

Åkergroda      Funnen i damm nr 2 vid inv. 2004 

Padda      Funnen i närheten av damm nr 1 vid inv. 2004 

Mindre vattensalamander    Funnen i damm nr 1 vid inv. 2004 

Större vattensalamander    Funnen i damm nr 1 vid inv. 2004 

 

Övriga arter: 

Trädlärka  Arten funnen vid inv. 2004 men häckade troligen inte 
inom inventeringsområdet. Om arten häckat 2008 bör 
lokalen anges. 



Allmän purpurmätare  Anges felaktigt som rödlistad (hotkategori 4, 
missgynnad). Arten är inte rödlistad.   

Berguv  Arten ej påträffad vid inventeringen 2004. Osäkert om 
det finns lämpliga häckningsmiljöer. Om arten häckat 
2008 inom området bör lokalen anges. 

 

Övriga uppgifter i Naturskyddsföreningens inventering 2008: 

”Området består av gamla ängs‐ och hagmarker som snabbt vid bete kan återföra Tronebacken till 
ett regionalt värdefullt naturområde med höga naturvärden (klass II). 

För att denna slutsats ska vara tillförlitlig bör den verifieras med hänvisning till tidigare 
dokumentation (inventering etc.) som styrker att området tidigare haft denna status (högt 
naturvärde, klass II). 

                 Thomas Andersson/Eko Natura 
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Uppdatering av dagvattenutredning för detaljplan Norra Tronebacken 

Bakgrund 
Till planarbetet med ny detaljplan för Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m.fl., i Lysekils 
kommun har en dagvattenutredning tagits fram av Norconsult. Dagvattenutredningen är daterad 
2005-11-29 med en reviderad version 2010-07-05. Planen var ute på samråd år 2010 men frågor 
rörande markägarförhållanden gjorde att planen inte kunde antas. Markägarförhandlingar pågår 
fortfarande men kommunens förhoppning är att förhandlingarna ska vara klara till hösten 2018 
varför planen då återigen ska ut på samråd. Sedan senaste granskningsrundan har inga 
förändringar skett i planens innehåll och inte heller i kommunens riktlinjer för dagvattenhantering. 
Branchorganisationen Svenskt Vattens publikation P110, som beskriver funktionskrav, hydraulisk 
dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem, har ersatt P90 Dimensionering av 

allmänna avloppsledningar som dagvattenutredningen för detaljplanen är baserad på.  

Syfte 

För att anpassa befintlig dagvattenutredning till riktlinjer i P110 har Sweco på uppdrag av Lysekils 
kommun genomfört kompletterande beräkningar på dimensionerande dagvattenflöden och 
erforderliga fördröjningsvolymer (likställt med regleringsvolymer beräknade i 
dagvattenutredningen). Dessutom har föroreningsberäkningar med befintliga och planerade 
markförhållanden genomförts. Med föreslagen rening och fördröjning i våta dammar uppskattas 
även planens påverkan på MKN i recipient för dagvattenutsläpp. En översiktlig utvärdering av 
översvämningsrisk med befintliga markförhållanden har genomförts med hjälp av Scalgo Live. 
Utvärderingen fungerar som underlag för bedömning av planens lämplighet utifrån förhållanden 
vid skyfall. 

Avgränsningar 

Sweco har inte haft i uppdrag att granska eller revidera det principförslag som Norconsult tagit 
fram för dagvattenhantering inom planområdet. Sweco har därmed inte gjort någon 
rimlighetsbedömning av principförslaget och tar inte heller något ansvar för det material som 
Norconsult tagit fram. 

Ytor för de tre avrinningsområdena; A, B och C inom planområdet, samt uppströms 
avrinningsområde som leds genom planområdet; Torpet, är tagna från Tabell 3 i 
dagvattenutredningen (sid.14). Yta till Paddockdammen motsvarar avrinningsområde A och B 
tillsammans (vilka inte separerats i de kompletterande beräkningarna), yta till 
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Salamanderdammen motsvarar avrinningsområde för C och yta till Torpetdammen motsvarar 
avrinningsområde för Torpet.  

Efter avstämning med LEVA (VA-enhet i Lysekils kommun) har förutsättningar för utgående flöde 
från de tre föreslagna dammarna; Torpetdammen, Paddockdammen och Salamanderdammen, 
inte reviderats. För Torpetdammen och Salamanderdammen är utgående flöden ansatta till 
angivna värden presenterade i Tabell 3 i dagvattenutredningen (sid.14). Utgående flöde för 
Paddockdammen är reviderat till befintligt dimensionerande flöde för dimensionerande 
återkomsttid för dammen.  

Utformning med reglerings- och våtvolym, totalt djup, utloppstyp samt ytbehov för de tre 
föreslagna dammarna bör ses över och eventuellt dimensioneras om i ett senare skede. 
Dimensionering av dammarna har inte ingått i föreliggande uppdrag. 

Förutsättningar för beräkningar 
För beräkning av dimensionerande flöde och magasinsberäkningar har rationella metoden 
använts i enlighet med rekommendationer i P110. Värden för specifik avrinning från naturmark 
har inte kunnat användas då delområdena är mindre än 10 ha. Enligt rationella metoden erhålls 
det dimensionerande flödet när hela området deltar till avrinningen, vid den s.k. 
koncentrationstiden. Koncentrationstiden inverkar, tillsammans med återkomsttiden för det 
dimensionerande regnet, på den intensitet som flödet ska beräknas för (Dahlström, 2010). 
Intensiteten på regnet multipliceras med avrinningsområdets yta och markens 
avrinningskoefficient. Koefficienten är ett uttryck för hur stor del av nederbörden som avrinner 
efter diverse förluster (avdunstning, infiltration, absorption eller magasinering).  

Magasinsberäkningarna grundas på massbalans, att inkommande och utgående flöde ska vara 
lika. Om de två flödena inte är lika krävs en volym för magasinering. Erforderlig fördröjningsvolym 
blir den maximala skillnaden mellan tillrinning och avtappning vid olika varaktigheter för det 
dimensionerande regnet. För beräkningen behöver maximalt utflöde, reducerad flödesfaktor 
(normalt utlopp i dagvattenledning) och klimatfaktorn vara känd.  

Dimensioneringskrav för flödes- och magasinsberäkningar 

För nya dagvattensystem återfinns det i P110 rekommenderade minimikrav på återkomsttid för 
det dimensionerande regnet. Rekommenderad återkomsttid är uppdelad efter typ av bebyggelse 
och ska representera möjligheterna för att utan allvarliga konsekvenser kunna hantera att 
dagvatten ställer sig på ytan. Det finns tre bebyggelsetyper; (1) gles bostadsbebyggelse, (2) tät 
bostadsbebyggelse, och (3) centrum- och affärsområden. För respektive bebyggelsetyp anges 
minimikrav för dimensionering av fylld ledning, då dagvatten får ställa sig på ytan (trycklinje i 
marknivå) samt marköversvämningar med skador på byggnader.  

Enligt översiktsplan (ÖP) från 2006 för Lysekils kommun beskrivs Norra Tronebacken ligga inom 
ett område för tätortsutbyggnad, huvudsakligen för bostäder. Även om det idag finns möjligheter 
att runt planområdet kunna hantera ytliga dagvattenvolymer utan allvarliga konsekvenser (gles 
bostadsbebyggelse) är det i kommunens intresse att även där exploatera i form av 
tätortsbebyggelse. Med bakgrund ifrån kommunens planer för området i och i nära anslutning till 
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planområdet bedöms planområdet omfattas av minimikrav för tätortsbebyggelse. För denna typ 
av bebyggelse är rekommenderade återkomsttider för fylld ledning 5 år, trycklinje i marknivå 20 
år och marköversvämningar med skador på byggnader 100 år. 

För att ta höjd för framtida förändringar i nederbörd behöver en klimatfaktor inkluderas i flödes- 
och magasinsberäkningar för planerad exploatering. Med stöd från P110 är klimatfaktorn ansatt 
till 1,25. 

Markanvändning 

I Tabell 1 återfinns befintlig och planerad markanvändning för de tre avrinningsområdena (ARO); 
A&B, C och Torpet. För respektive ARO presenteras även dess yta (A), avrinningskoefficient 
(φdim) och koncentrationstid (tc). Avrinningskoefficient för dimensionerande flöde är bestämd i 
enlighet med P110. tc för ARO A&B och ARO C har uppskattas genom att analysera längsta 
rinnväg och markens beskaffenhet. För ARO Torpet har denna analys inte genomförts utan tc är 
tagen från beskrivning på sid.12 i dagvattenutredningen. 

Tabell 1. Markanvändning, yta (A), avrinningskoefficient (φ) och koncentrationstid (tc) för de tre 

avrinningsområdena med befintlig och planerad exploatering. 

 ARO Markanv. A (ha) φdim (-) tc (min) 

Befintlig 

A&B Kuperad skog 8 0,1 20 

C Kuperad skog 1,3 0,1 10 

Torpet* Villaomr. (kuperat) 16,6 0,45 10 

Planerad 

A&B Villor och flerfamiljshus 8 0,5 10 

C Villaomr. (kuperat men 
mycket grönytor) 1,3 0,4 10 

Torpet* Villaomr. (kuperat) 16,6 0,45 10 

*Delområdet Torpet ligger utanför planområdet, ingen förändring i markanvändning förväntas ske och dess 
koncentrationstid har inte studerats 

Dimensionerande flöde 
Ungefärliga dimensionerande flöden för de tre avrinningsområdena vid återkomsttiderna 5, 20 
och 100 år med befintlig och planerad markanvändning presenteras i Tabell 2. Indata för 
beräkningarna återfinns i Tabell 1 där klimatfaktorn 1,25 är medräknad med planerad 
markanvändning. 
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Tabell 2. Dimensionerande flöde (l/s) för befintlig och planerad markanvändning för återkomsttiderna 5, 20 
och 100 år. För planerad bebyggelse är klimatfaktorn 1,25 medräknad. 

  Återkomsttid (år) 

Exploatering Avrinningsområde 5 20 100 

Befintlig 

A&B 95 150 260 

C 25 40 65 

Torpet 1300 2000 3400 

Planerad 

A&B 910 1400 2400 

C 120 190 320 

Torpet 1600 2500 4300 

Erforderlig fördröjningsvolym 
I dagvattenutredningen finns ingen information att tillgå kring utformning av dagvattendammarnas 
utlopp. Då dimensionering av dammarna inte ingått i föreliggande uppdrag har två scenario 
studerats för beräkning av erforderliga fördröjningsvolymer; Vfördröj1 då maximalt utflöde från 
dammarna alltid kan erhållas, och Vfördröj2 då maximalt utflöde endast kan erhållas då magasinet 
är fullt. För Vfördröj1 krävs pumpning av utloppsflödet och för Vfördröj2 sker utlopp i dagvattenledning 
med självfall. Utloppsflödet med självfall blir varierande vilket i beräkningarna hanteras med en 
reducerad flödesfaktor som är uppskattad till 2/3 i enlighet med rekommendationer i StormTac.  

För dimensionerande återkomsttid på 20 år (rekommenderat minimikrav för dimensionering av 
trycklinje i marknivå) blir erforderlig fördröjningsvolym för de tre dammarna enligt Tabell 3. För 
beräkningarna är klimatfaktorn 1,25 medräknad. 

Tabell 3. Erforderlig fördröjningsvolym (Vfördröj1 och Vfördröj2) för dimensionerande återkomsttid på 20 år för 
de tre dammarna. Vfördröj1 representerar ett scenario där maximalt utflöde från dammarna alltid kan 
erhållas, och Vfördröj2 då det maximala utflödet endast erhålls då magasinet är fullt 

Damm Avrinningsomr. Maximalt utflöde (l/s) Vfördröj1 (m3) Vfördröj2 (m3) 

Torpetdammen Torpet 300* 1700 2000 

Paddockdammen A och B 150** 1000 1200 

Salamanderdammen C 70* 50 75 

* Från Tabell 3 i bef. dagvattenutredning ; ** Befintligt dimensionerande flöde för 20-års återkomsttid  
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Paddockdammen som tar emot dagvatten från avrinningsområde A och B ska enligt principförslag 
för dagvattenhantering även ta emot utgående dagvattenflöde från Torpetdammen, likt 
principillustration i Figur 1. För beräkning av erforderlig fördröjningsvolym i Paddockdammen 
behöver därför effekten av fördröjningen uppströms avrinningsområde A och B beräknas. Med 
principförslaget borde Paddockdammen därmed inte endast dimensioneras för flödesutjämning 
av avrinningsområde A och B, vilket beräkningar i Tabell 3 och troligen även beräkningar i 
dagvattenutredningen visar på, utan även ett tillkommande flöde från Torpetdammen som har en 
flödesutjämnande funktion för avrinningsområdet Torpet. Förutsatt att principförslag för 
dagvattenhantering bibehålls till detaljprojekteringsskedet behöver en sådan dimensionering 
göras för Paddockdammen. Salamanderdammen är ett fristående system från Paddock- och 
Torpetdammen.  

 
Figur 1. Principillustration för system av dammar (StormTac, 2018-06-17). 

Recipient och MKN 
Ytvattens tillstånd klassificeras enligt EU:s vattendirektiv (2000/60/EG) med avseende på 
ekologisk status och på kemisk ytvattenstatus. Miljökvalitetsnormer (MKN) ska uppnås i varje 
vattenförekomst. Vattenförekomsternas status klassificeras utifrån kvalitetsfaktorer i Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19).  

Recipient 
Tabell 4 Statusklassning och MKN för vattenförekomsten Gullmarn centralbassäng enligt VISS 

 Status Miljökvalitetsnorm (MKN) 

Ekologisk status Måttlig God ekologisk status 2027 

Kemisk status Uppnår ej god God kemisk ytvattenstatus* 

*Med undantag för de överallt överskridande ämnena kvicksilver och bromerad difenyleter 
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Figur 2 Recipienten Gullmarn Centralbassäng i blått, planområdets ungefärliga läge inom röd cirkel 

Anledningen till att vattenförekomsten inte bedöms uppnå god kemisk status beror dels på överallt 
överskridande ämnen som kvicksilver och bromerad difenyleter, dels på förhöjda halter av 
tributyltenn (TBT) från ytsediment.  

Den ekologiska statusen har bedömts som måttlig. Bedömningen baseras på parametern 
bottenfauna i vattenförekomsten och ligger nära gränsen till god. Statusen för övriga parametrar 
(biologiska och fyskem) är god/hög. Det finns ingen övergödningsproblematik. 

Urban markanvändning är inte klassificerad som en påverkanskälla för recipienten. 

Befintlig och framtida föroreningsbelastning 

Mängden föroreningar som planområdet genererar i nuläget och enligt plan har beräknats med 
verktyget StormTac (v18.2.2) och presenteras i Tabell 5. Detta verktyg utgår från schabloner för 
olika marktyper. De schabloner som använts i StormTac är skogsmark, villaområde och 
flerfamiljshusområde. Intensitetsfaktorn för schablonen flerfamiljshusområde har sänkts till 1 (på 
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en skala från 0-10) för att bättre motsvara den planerade blandningen av flerfamiljshus, villor och 
grönområden. 

Syftet med föroreningsberäkningarna är att uppskatta hur förändringen i markanvändning 
påverkar dagvattnets transport av föroreningar till recipienten. Ur beräkningsresultaten kan 
avläsas att mängden av samtliga föroreningar ökar från området enligt planförslaget. Detta är en 
naturlig följd av att naturmark exploateras. Dagvattenhanteringen i de våta dammarna resulterar 
i en viss reningseffekt vilken beror på dammarnas utformning. Appliceras schablonmässiga 
reningseffekter för våt damm på den uppskattade föroreningsbelastningen kommer mängderna 
som leds till recipienten även att öka. Schablonmässig reningseffekt är hämtad från StormTac. 

Årsmedelnederbörden 759 mm/år har använts för beräkningarna. Detta är baserat på 
normalvärdet av uppmätt nederbörd mellan 1961–1990 vid SMHI:s mätstation i Lysekil.  

Tabell 5. Föroreningsberäkningar avseende mängder från planområdet. Reningseffekter är 
schablonmässiga  

Mängder Nuläge (kg/år) Enligt plan 
(kg/år) 

Reningseffekt våt 
damm (%) 

Enligt plan efter 
schablonmässig 

rening motsvarande 
våt damm (kg/år) 

P 0,4 8,3 55 3,7 

N 6,5 54 35 35 

Pb 0,055 0,34 75 0,09 

Cu 0,11 0,63 60 0,25 

Zn 0,26 3 55 1,4 

Cd 0,0019 0,014 80 0,003 

Cr 0,034 0,24 60 0,10 

Ni 0,052 0,25 85 0,04 

Hg 0,00013 0,00091 30 0,00064 

SS 260 1700 80 340 

Oil 2,1 12 80 2,4 

PAH16 0,00086 0,019 70 0,0057 

BaP 0,000086 0,0013 75 0,00033 
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Planens påverkan på MKN 

Planförslaget bedöms inte påverka möjligheten att uppnå MKN. Bedömningen bygger dels på att 
urban markanvändning inte är definierad som en påverkanskälla för recipienten i VISS, dels på 
att recipientens huvudsakliga problematik med bottenfauna och förhöjda halter av TBT inte 
bedöms förvärras av planförslaget. Eftersom planområdet utgör en liten andel av det totala 
avrinningsområdet, förväntas inte planområdet bidra till att bedömningen av någon enskild 
kvalitetsparameter försämras. 

Översvämningsrisk och skyfallshantering 
För att översiktligt bedöma översvämningsrisk vid skyfall har en utvärdering av avrinningsvägar 
och lågpunkter i anslutning till planområdet genomförts med hjälp av Scalgo Live. Utvärderingen 
visar på var dagvatten sannolikt ansamlas vid större regn, s.k. skyfall. Scalgo baseras på 
Lantmäteriets höjdmodell vilken inte bearbetats med eventuella trummor eller likande. Ett område 
där dagvatten enligt utvärderingen ansamlas har identifierats nedströms planområdet, se Figur 3 
”område nedströms planområdet”. Sannolikt beror detta på en felaktighet i modellen. Modellen 
klarar inte av att hantera vägtrummor/kulverterade diken och andra ledningssystem, utan tolkar 
resultatet som att diket tar slut och alltså inte leder dagvattnet någonstans. 

Område 1 i Figur 3 är en lokal lågpunkt. Från lågpunkten kan dagvattnet inte rinna undan ytligt 
med självfall. Ifall marken som är belägen ovanför område 1 byggs ut i enlighet med detaljplanen, 
bör man höjdsätta så dagvatten från bebyggelsen leds mot Paddockdammen och inte mot 
lågpunkten. Eftersom lågpunkten inte ska och inte heller rekommenderas att bebyggas behöver 
det inte innebära ett problem att dagvatten samlas här. För att den intilliggande vägen inte ska 
översvämmas rekommenderas vägen höjdsättas så att dagvatten rinner bort från vägen mot en 
yta som får översvämmas och som inte bebyggs. 

Område 2 ligger inne på en privat tomt och försämras inte av planförslaget. 

Område 3 ligger uppströms den planerade dammen, och vid skyfall kommer sannolikt 
fortsättningsvis dagvatten att bli stående här. Det beror på att trumman under vägen sannolikt blir 
begränsande när systemen går fulla vid skyfall. Därför är det bra att inte bebygga marken här. 

Generellt är det viktigt att inga instängda områden skapas i anslutning till planerad bebyggelse. 
Istället bör gator och kvartersmark höjdsättas så att dagvatten naturligt kan rinna bort från 
bebyggelsen mot lägre belägna platser där det inte orsakar skada. 
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Figur 3 Kartering av översvämningsrisk i Scalgo Live, blå fält visar ytor som riskerar att översvämmas vid 
skyfall 
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Figur 4 Skiss över ytor som riskerar att översvämmas vid skyfall enligt Scalgo Live 
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Från: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
Till: Rodrigo Baraona Vargas; Info
Ärende: Beslut att inte överpröva kommunal strandskyddsdispens på fastigheten Lyse-Fiskebäck 2:7 i Lysekils

kommun (Lst dnr 526-25423-2019, 2019-06-25)
Datum: den 25 juni 2019 07:59:41

Digitalt beslut, dnr 526-25423-2019, 2019-06-25
 
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att inte pröva beslut gällande beviljad strandskyddsdispens på fastigheten
Lyse-Fiskebäck 2:7 i Lysekils kommun (MIMB-2019-682, 2019-06-19).
 
Skälen för Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen ska enligt 19 kap 3b miljöbalken pröva en kommuns beslut att ge dispens från
strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken om det finns skäl att anta att
1. det inte finns förutsättningar för dispens, eller
2. en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i ärendet.
 
Länsstyrelsen finner, efter genomgång av beslutet, inte skäl att anta att någon av dessa grunder
för överprövning är aktuell i ärendet. Beslutet godkänns.  
 
 
 

Med vänlig hälsning
 
Maria Ericsson
Biolog
Naturavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götalands län
 
010-224 54 48
vastragotaland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland.se
 
 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:Rodrigo.Baraona@lysekil.se
mailto:Info@sotenas.se
mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
file:////c/www.lansstyrelsen.se/vastragotaland.se


 

 
 

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

2019-03-25                                                                             Sid 1/6 

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

 

Ansökan om strandskyddsdispens  
Bakgrund 

Kommunen planerar ett nytt bostadsområde i Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m.fl., 
sydost om bostadsområdet Torpet. Detaljplaneförslag 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. 

När planarbetet påbörjades gällde det generella strandskyddet på 100 meter. Då befann sig hela 
planområdet utanför strandskyddsområdet. Planarbetet vilade från 2010 till 2018 och under den 
tiden utvidgades strandskyddet. Det resulterade i att den sydöstra delen av detaljplanen hamnade 
inom det nya strandskyddsområdet. 

Paddockdam
 

Salamanderdamm 
(befintlig) 

Figur 1 visar de delarna av planförslaget som hamnar inom strandskydd. 

mailto:rodrigo.baraona@lysekil.se
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Dagvattendammar 

I samband med detaljplanearbetet har ”Dagvattenutredning till detaljplan för bostadsområdet 
Norra Tronebacken”, daterad 2005-11-30, reviderad 2009-11-16 tagits fram av Norconsult. Inför 
en andra utställning har en ”Uppdatering av dagvattenutredning, Norra Tronebacken”, daterad 
2018-08-29, utförts av Sweco.  

Utredningarna föreslår att dagvattnet ska fördröjas i dagvattendammar samt makadamdiken. Två 
av de föreslagna dagvattendammarna befinner sig inom det utvidgade strandskyddsområdet och 
dispens krävs för att kunna anlägga dem. En av dessa dammar är befintlig (salamanderdammen) 
och den nya anläggs innan området byggs ut (paddockdammen) 

 

Salamanderdammen: Sydvästra delen av Norra Tronebacken, som idag avleder dagvatten till en 
befintlig anlagd damm, föreslås även i framtiden avleda dagvatten till denna damm utan att 
dammens storlek förändras. 

Paddockdammen: Dagvatten från huvuddelen av Norra Tronebacken föreslås avledas till en 
damm vid den tidigare paddocken. Från dammen avleds dagvattnet till befintlig bäck som 
mynnar i Gullmarn. 

 

 

Figur 2: Principlösning för dagvattenhantering (Norconsult) 
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Förbud enligt 7 kap. 15 § MB 

Anläggande av dagvattendammar med tillhörande anläggningar omfattas av förbud enligt 7 kap. 
15 § MB och kräver därför dispens. Anläggande av paddockdammen innebär en relativt 
avhållande effekt för allmänheten från att beträda området där det idag är möjligt att vandra fritt 
(7 kap. 15 § p2. MB). I salamanderdammen har mindre och större vattensalamander och andra 
groddjur påträffats. Åtgärderna som syftar till att anpassa dammen för dagvattenhantering skulle 
kunna innebära en förändring för djur- eller växters livsvillkor (7 kap. 15 § p4. MB). 

Erforderliga grävningsarbete för anläggande av dagvattenledningar inom strandskyddsområdet 
innebär inte en varaktigt avhållande eller hindrande effekt för det rörliga friluftslivet och inte 
heller en väsentlig ändring av livsvillkor för djur- och växtlivet. Kommunen bedömer därför att 
dessa åtgärder inte omfattas av förbud enligt 7 kap. 15 § p3. MB. 

 

Särskilt skäl för dispens 

Som särskilda skäl för dispens anser kommunen att anläggande av dagvattendammar behövs för 
att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området enligt 7 kap. 
18 c § 5p. MB.  

Utbyggnaden av bostadsområdet innebär en ökad avrinning bl.a. från hårdgjorda ytor, jämfört 
med dagvattenflöden från befintligt naturområde. Dagvattendammar reglerar och fördröjer 
dagvattenflödet för att undvika problem för nedströms belägna fastigheter och det innebär att 
dammarnas placering inte kan lokaliseras utanför strandskyddsområdet. 

 

Strandskyddets syfte 

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Paddockdammen 
Paddockdammen skulle anläggas i ett område som tidigare har använts av en ridanläggning. När 
ett stängsel kring paddocken togs bort började allmänheten att använda området som en passage 
i naturområdet.  

Vid anläggning av paddockdammen kommer förutsättningar för allmänhetens tillgång till 
strandområdet att förändras. Allmänheten kommer inte att passera genom området på det sättet 
som görs idag men det blir möjligt att passera dammen genom planlagd naturmark (Fig.3 och 4). 
Den allemansrättsliga tillgången till strandområdet blir därmed säkerställd. 

Inga naturvärden finns idag i paddocken. Vid anläggande av dammen kommer livsvillkor för 
djur- och växtlighet att gynnas med en ny våtmark. Förhoppningsvis kan paddockdammen bli ett 
komplement till livsmiljöer för vattensalamander som har träffats vid salamanderdammen. 

Salamanderdammen 
Salamanderdammen kommer inte att förändras i storlek och tillgängligheten till strandområdet 
påverkas därmed inte. Under 2004 genomfördes en naturinventering av området som omfattas 
av ”Program till detaljplan för Norra Tronebacken” daterat 2004-02-12. Området bedöms inte 
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innehålla vegetationstyper som är särskilt skyddsvärda ur lokalt, regionalt eller nationellt 
perspektiv. Av groddjur påträffades vid inventeringen åkergroda, vanlig padda samt mindre och 
större vattensalamander, samtliga är fridlysta. Livsvillkor för vattensalamander har studerats 
särskilt och en skötselplan har tagits fram av Claes Andrén, Nature, 2010-07-05. Skötselplanen 
redogör för åtgärder för att uppnå goda livsbetingelser och en gynnsam bevarandestatus för 
större vattensalamander vid planerad bebyggelse. Dagvattenutredningen har också tagit hänsyn 
till livsvillkor för vattensalamander och det föreslås reningsåtgärder för att minimera risken att 
föroreningar via dagvatten når salamanderdammen.  

I samband med planerad vägbyggnation och husbebyggelse vid Norra Tronebacken kommer en 
del av den större vattensalamanderns landsmiljö att tas i anspråk. För att kompensera detta 
intrång föreslås att de skyddsområden som avsätts för arten görs optimala, dvs. en riktad 
restaurering för att gynna den aktuella arten och dess livsmiljö, detta omfattar såväl lekvatten, 
födosöksplatser som övervintringsmiljöer. 

Restaureringsåtgärderna i lekvattnet omfattar dels att röja undan skuggande vegetation runt 
dammens stränder, särskilt viktigt i den södra delen så att solen kan värma upp den grunda 
vattenstranden. Dessutom skall stränderna göras mer flacka så att det hela tiden finns en grund 
och varm vattenstrand när vattennivån successivt sjunker under sommaren. För att hindra 

Figur 3: Befintliga stigar markerad med gulstreckad linje. Det blir möjligt att passera paddockdammen 
på planlagt naturmark. 
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syrebrist på grund av omfattande nedbrytning av organiskt material är det viktigt att rensa 
dammen i samband med projektets igångsättning. Denna åtgärd hindrar också en alltför snabb 
igenväxning av dammen. Restaureringsarbetet sker varsamt i två omgångar så att halva dammen 
första året åtgärdas och resterande hälft påföljande år. Arbetet sker under vinterhalvåret oktober 
till mars då salamandrarna övervintrar på land. 

Skötselplanen utgör en bilaga till genomförandebeskrivningen i detaljplanförlaget. 

 

Fri passage 

Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som 
behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage 
för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en sådan 
användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade 
byggnadernas eller anläggningarnas funktion. (7 kap. 18 f § 1 st. MB) 

Anläggande av dagvattendammar påverkar inte den fria passagen som upplevs idag i närheten till 
strandlinje. Möjligheter för att ta sig fram till strandlinje blir marginellt förändrad (Figur 4). 

 

 
Figur 4: Fri passage markerat i gul. Fastighetsgränser och andra fysiska barriärer markerat i rött. 
Befintliga vandringsstigar markerat med gulstreckad linje. Den naturliga topografin har en viss 
avskiljande effekt från strandlinjen.  
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Samlad bedömning 

Lysekils kommun bedömer med hänsyn till ovanstående redovisning samt bifogade underlag att 
strandskyddsdispens är förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken om strandskydd. 

 

Bilagor 

• Bilaga 1: Kartor och bilder. 

• Bilaga 2: Illustrationskarta tillhörande detaljplan för Norra Tronebacken  
(utställningshandling 2010) * 

• Bilaga 3: Dagvattenutredning till detaljplan för bostadsområdet Norra Tronebacken, 
daterad 2005-11-30, reviderad 2009-11-16 (Norconsult).  

• Bilaga 4: Uppdatering av dagvattenutredning, Norra Tronebacken, daterad 2018-08-29 
(Sweco). 

• Bilaga 5: Naturinventering av Norra Tronebacken, daterad oktober 2004 (Eko Natura) 

• Bilaga 6: Åtgärder för att nå goda livsbetingelser och en gynnsam bevarandestatus för 
Större Vattensalamander, Triturus cristatus, vid planerad bebyggelse, daterad 2010-07-
05 (Claes Andrén, Nature) 

 

* Planförslaget har reviderats något efter utställningen 2010. Planerat bostadsområde som 
hamnar inom strandskyddsområdet har tagits bort och ersätts med naturmark. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodrigo Baraona 
Planhandläggare 
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Niklas Ytterberg
Antikvarie

010-2245403

Lysekils kommun 
Att: rodrigo.baraona@lysekil.se 

 Bohusläns museum
 Att: magnus.rolof@bohuslansmuseum.se 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning med 
villkor om arkeologisk undersökning, Lyse-Fiskebäck 
2:10 och 2:13, Lysekils kommun

Beslut
Länsstyrelsen ger Lysekils kommun tillstånd till ingrepp i fornlämning RAÄ 
Lysekil 35:1 (L1968:939) i enlighet med ansökan inom Lyse-Fiskebäck 2:10 och 
2:13, Lysekils kommun (bilaga 2).

Länsstyrelsen beslutar att en arkeologisk undersökning ska genomföras. 
Länsstyrelsen utser Stiftelsen Bohusläns museum att utföra den arkeologiska 
undersökningen.

Kostnaden för undersökningen ska betalas av Lysekils kommun i enlighet med 
dennes kostnadsansvar.

Beslutet är giltigt till och med 2020-08-27.

Villkor för företagaren
 Ni ska uppfylla ert kostnadsansvar genom betalning till undersökaren. En 

specificerad redovisning av kostnaderna finns i bifogad undersökningsplan 
(bilaga 4).

 Berörd personal hos er och underentreprenörer ska vara informerade om 
och följa beslutet.

 Ni ansvarar för att marken är tillgänglig för undersökningen och att 
Stiftelsen Bohusläns museum har tillträde genom att nödvändiga tillstånd 
finns.

Villkor för undersökaren
 Undersökningen ska utföras av Stiftelsen Bohusläns museum i enlighet 

med bifogade förfrågningsunderlag och undersökningsplan (bilaga 3 och 
4).
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 En avvikelseanmälan ska omedelbart göras till Länsstyrelsen om det 
uppstår omständigheter som förändrar förutsättningarna eller påverkar 
villkoren i förfrågningsunderlag och undersökningsplan.

 Ni ska fakturera Lysekils kommun för upparbetade kostnader. 
Faktureringen ska ske enligt överenskommelse mellan Lysekils kommun 
och Stiftelsen Bohusläns museum. Slutfakturering får inte ske innan 
rapport har färdigställts.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen bedömer att aktuella fornlämningen inte är av sådan betydelse att 
den utgör hinder för arbetsföretaget under förutsättning att berörda delar av 
fornlämningen undersöks och dokumenteras i enlighet med förfrågningsunderlag 
och undersökningsplan.

Beskrivning av ärendet
Lysekils kommun har för avsikt att bebygga Norra Tronebacken med bostadshus 
inom ny detaljplan.

En beskrivning av fornlämning, fornlämningsmiljön samt genomförandet av 
undersökningen finns beskrivet i bifogade förfrågningsunderlag och 
undersökningsplan.

Val av undersökare
Valet motiveras av att Stiftelsen Bohusläns museum, uppfyller nödvändiga krav på 
kompetens och lämplighet.

Länsstyrelsen har utsett Stiftelsen Bohusläns museum genom direktval. Kostnaden 
understiger 20 prisbasbelopp men överstiger 5 prisbasbelopp, där anbudsförfarande 
kan krävas om Lysekils kommun begär det. Lysekils kommun har inte begärt att ett 
anbudsförfarande ska genomföras.

Kostnader
Lysekils kommun har av länsstyrelsen skriftligen erhållit information om 
kostnadsansvar och beräknad kostnad.

Kostnaden är beräknad till 702 060 kr exklusive moms. Giltighetstid för den 
beräknade kostnaden finns i bifogad undersökningsplan.

Information
Lysekils kommun och Stiftelsen Bohusläns museum bör snarast träffa avtal utifrån 
de förutsättningar som anges i detta beslut. Kontaktpersoner framgår av 
undersökningsplanen.
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Detta beslut är fattat enligt 2 kap. kulturmiljölagen. Behövs tillstånd enligt någon 
annan lag får detta sökas särskilt.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Beslutet fattas med stöd av 2 kap 12-14§ kulturmiljölagen (1988:950) och 
Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi 
(KRFS 2017:1).Val av undersökare har skett i enlighet med 19-20 §§ i 
Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi 
(KRFS 2017:1) samt 7 § Kulturmiljöförordning (1988:1188). 

Du kan överklaga beslutet
Se (bilaga 1).

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av antikvarie Leif Johansson med antikvarie Niklas Ytterberg 
som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Information om hur man överklagar 

2. Karta över undersökningsområdet

3. Förfrågningsunderlag

4. Undersökningsplan

Kopia med bilagor
Lysekils kommun

Bohusläns museum
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Niklas Ytterberg
Antikvarie

010-224 54 03

Bohusläns museum
Att: magnus.rolof@bohuslansmuseum.se 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Förfrågan om undersökningsplan och 
kostnadsberäkning för arkeologisk undersökning, 
Norra Tronebacken, Lysekil

Länsstyrelsen inbjuder er att lämna förslag till undersökningsplan och 
kostnadsberäkning för arkeologisk undersökning. Undersökningen omfattar del av 
RAÄ Lysekil 35:1, Lysekils kommun (bilaga 1).

Lysekils kommun upprättar detaljplan för Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 
2:10 och 2:13, vilket inkluderar lokalgata och bostäder.

Länsstyrelsen avser att utse undersökare genom direktval då totalbeloppet för de 
arkeologiska insatserna inte förväntas överstiga 20 prisbasbelopp (pbb). 

Förfrågningsunderlaget innehåller förutsättningar och krav för den arkeologiska 
undersökningen. Till förfrågningsunderlaget hör en kravspecifikation. Den ska 
användas som mall vid upprättande av undersökningsplan med tillhörande 
kostnadsberäkning. Använd de digitalt översända mallarna för undersökningsplan 
(bilaga 2) och kostnadsberäkning (bilaga 3). Om ni ser att kostnaden för 
undersökningen överstiger 20 pbb ska ni genast avbryta arbetet med 
undersökningsplanen och kontakta Länsstyrelsen.

Beslut om arkeologisk undersökning kommer att fattas med stöd av 2 kap 12, 13 
och 14 §§ kulturmiljölagen (1988:950) och Riksantikvarieämbetets föreskrifter och 
allmänna råd om uppdragsarkeologi (KRFS 2017:1). Val av undersökare sker i 
enlighet med 19–20 §§ i Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om 
uppdragsarkeologi (KRFS 2017:1) samt 7 § kulturmiljöförordningen (1988:1188).

Undersökningens förutsättningar

Kontakter
Företagaren: Lysekils kommun, Kungsgatan 44, 453 80 Lysekil.

Ombud/kontakt: Rodrigo Baraona, rodrigo.baraona@lysekil.se, 0523-613341.

Länsstyrelsens handläggare: Niklas Ytterberg, niklas.ytterberg@lansstyrelsen.se. 

Tidplan
Sista dag för inlämnande av undersökningsplan: 2019-04-26

Den arkeologiska undersökningen ska utföras: vår-sommar 2019.
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Tidpunkt då fältarbetet ska vara avslutat: september 2019.

Planerat datum för Länsstyrelsens beslut: Så snart undersökningsplanen och 
kostnadsberäkningen har godkänts av Länsstyrelsen och kostnadsansvaret har 
bekräftats av företagaren.

Preliminär redovisning Länsstyrelsen tillhanda senast: 2 veckor efter avslutat 
fältarbete

Manus för basrapport Länsstyrelsen tillhanda senast: 12 månader efter avslutat 
fältarbete 

Länsstyrelsen ska ha granskat manus senast: 1 månad efter manuset har inkommit 
till Länsstyrelsen

Basrapport ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast: 2 månader efter Länsstyrelsens 
godkännande

Manus för populärvetenskaplig sammanfattning till Länsstyrelsen senast: 2 
månader efter avslutat fältarbete

Undersökningsredovisning till Länsstyrelsen senast: 1 månad efter avslutat 
fältarbete

Ekonomisk uppföljning ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast: 2 månad(er) 
efter inlämnad basrapport

Undersökningsområdet
Planområdet omfattar ca 13 ha, varav 8 ha för ny bostadsbebyggelse. Området för 
Lyse 35 påverkas främst av ny lokalgata. Undersökningsområdet är ca 1500 m2 
stort. Bohusläns museum genomförde en arkeologisk utredning samt 
förundersökning år 2000 (Bohusläns museum Rapport 2001:8), varvid ett 
kulturpåverkat sandlager (sot, kol) påträffades inom ett välavgränsat område, på en 
40 x 40 meter stor sandig avsats, som på tre sidor avgränsas av berghällar. Ytan 
sluttar svagt åt söder och är idag bevuxen med äldre tallar och lövträd. 
Fyndmaterialet utgjordes av flintavslag, varav ett från ett slipat redskap (yxa?), 
spån och bränd lera. Höjdnivån är drygt 25 m öh, vilket pekar mot bosättning från 
och med neolitikum.

Syfte
Syftet med den arkeologiska undersökningen är att dokumentera fornlämningen, ta 
tillvara fornfynd, rapportera och förmedla resultaten för att skapa kunskap med 
relevans för myndigheter, forskning och allmänhet. 

Fornlämningen bedöms kunna tillföra sådan kunskap att den ska undersökas innan 
den tas bort. Länsstyrelsen avser att lämna tillstånd till borttagande av 
fornlämningen med villkor att den först undersöks och dokumenteras. 
Länsstyrelsen har gjort bedömningen att fornlämningen inte behöver bevaras, då 
den medför ett hinder som inte står i rimligt förhållande till dess betydelse. 

Dokumentationsmaterialet och fynden ska bevaras för framtiden samt tolkas 
vetenskapligt och infogas i ett kulturhistoriskt sammanhang. Dokumentationen ska 
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vara av vetenskaplig god kvalitet och tillräcklig för att ge kunskap om den 
borttagna lämningen.

Målgrupper
Målgrupper för undersökningen är Lysekils kommun, universitet, museer, 
hembygdsföreningar och intresserad allmänhet.

Vetenskaplig inriktning
En bedömning av kunskapsbehovet och av fornlämningens kunskapspotential 
ligger till grund för val av inriktning och ambitionsnivå.

Undersökningen förväntas generera kunskap om yngre stenålderns aktiviteter i 
strandnära lägen.

Undersökaren ska ange vetenskapligt motiverade frågeställningar med fokus på:

- problematisering av boplatsbegreppet utifrån undersökningsresultaten

Ambitionsnivå
Den arkeologiska undersökningen ska genomföras med rimlig ambitionsnivå. En 
bedömning av kunskapsbehovet och av fornlämningens kunskapspotential ligger 
till grund för valet av ambitionsnivå, det vill säga åtgärdernas omfattning, karaktär 
och prioriteringar. 

Genomförande 
För att uppnå den arkeologiska undersökningens syfte och ambitionsnivå ska 
arbetet bestå av (inom den del som ska undersökas):

- totalavbaning med grävmaskin

- långschakt för att följa boplatsens övergång i vikande strandlinje

- undersökning av minst 50% av anläggningar

- undersökning av minst 15% av kulturlager

Praktiska förutsättningar
Det är en förutsättning för undersökningen att undersökningsområdet är avverkat 
och skogen bortforslad.

Fynd
Undersökaren har i årets ”Intresseanmälan” redovisat rutiner för hantering, 
förvaring och konservering av fornfynd (11 § punkt 7 KRFS 2017:1).

Fynd ska omhändertas enligt Riksantikvarieämbetets anvisningar i ”Fysiskt 
omhändertagande av arkeologiskt fyndmaterial” och ”Vägledning för tillämpning 
av kulturmiljölagen” Uppdragsarkeologi”.

Fynden ska samlas in och hanteras med utgångspunkt i undersökningens syfte och 
ambitionsnivå. Fynden ska efter eventuell selektion och konservering lämnas till 
det museum som Riksantikvarieämbetet anvisar. Fynden ska vid överlämnandet till 
vara konserverade, beskrivna, ordnade och digitalt registrerade.
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Analyser
Analyser ska kopplas till undersökningens frågeställningar. För att uppnå 
förundersökningens syfte och ambitionsnivå ska följande analyser genomföras:

- vedartsanalys

- makrofossilanalys

- 14C-analys

- litisk analys

- terrängmodellering

Rapportering

För rapporteringen gäller anvisningarna i Riksantikvarieämbetets Vägledning för 
tillämpning av Kulturmiljölagen. Uppdragsarkeologi. 

Undersökningens resultat ska redovisas i en basrapport. Rapportens omfattning ska 
anpassas till undersökningens resultat. Basrapporten ska omfatta

 skalenliga planer och beskrivningar

 redovisning av metoder och genomförande

 grundläggande arkeologiska tolkningar 

 en värdering av måluppfyllelsen i relation till undersökningsplanen. 

Undersökaren ska registrera fornminnesinformation som uppdraget genererar enligt 
följande: 

 Lämningsinformation ska registreras i enlighet gällande praxis. 
Länsstyrelsen kommer att godkänna lämningsinformationen senast innan 
ärendet avslutas. I samband med Länsstyrelsens godkännande blir 
lämningsinformationen publik.

 Den slutgiltiga basrapporten, populärvetenskaplig sammanfattning, 
analysrapporter och andra bilagor laddas upp i högupplöst format (PDF A) 
via Länsstyrelsens e-tjänst för komplettering eller yttrande enligt tidsplan.

 I samband med att basrapport, populärvetenskaplig sammanfattning, 
analysrapporter och andra bilagor levereras till Länsstyrelsen ska 
motsvarande laddas upp i högupplöst format (PDF A) i 
Riksantikvarieämbetets digitala system. Rapporten läggs då in i 
Forndok. Länsstyrelsen ska meddelas när rapporten lagts in. 

 En digital rapport ska skickas till företagaren. 
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 Undersökta ytor (shp* eller GeoJSON) ska laddas upp i Fornreg i samband 
med att rapporten levereras digitalt till Riksantikvarieämbetet. 

 Fyndlista ska levereras enligt Riksantikvarieämbetets instruktion. 

 Övrigt digitalt dokumentationsmaterial laddas upp i 
Riksantikvarieämbetets digitala system i den mån de tekniska 
förutsättningarna finns. 

 När ärendet avslutas hos Länsstyrelsen kan inte längre undersökaren 
komplettera lämningsinformationen. 

Som villkor för tilldelning av undersökningen gäller att dokumentationsmaterialet 
och all rapportering får publiceras och spridas av staten med en så kallad CC BY-
licens (Creative Commons Attribution 4.0 International Public License som är 
översatt till svenska Creative Commons Erkännande 4.0 Internationella Publika 
Licens). Lantmäteriets kartor omfattas inte av licensen. Undersökaren ansvarar för 
att avtal finns för eventuellt upphovsrättsligt skyddade bilder och texter så att 
publicering med CC BY licens är möjlig.

Personal

Det är en förutsättning att ni har redovisat personalens kompetens i årets 
”Intresseanmälan”. För ny personal ska ”Intresseanmälan” kompletteras. 
Projektledningen ska aktivt i planerings-, fält-, och rapportarbetet. Byte av ansvarig 
personal ska godkännas av Länsstyrelsen. 

Uppföljning

 När Länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft skapas ett ärende i 
undersökningsregistret.

 Undersökaren skickar ett igångsättningsmeddelande för fältarbetet med e-
post till Länsstyrelsen. Undersökaren kan påbörja uppdraget i Fornreg.  

 När fältarbetet avslutats skickar undersökaren ett meddelande med e-post 
till Länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen ska omgående underrättas om större avvikelser och förändringar i 
förhållande till förfrågningsunderlag, undersökningsplan eller beslut (s k 
avvikelseanmälan).

Omfördelningar inom budget ska godkännas av Länsstyrelsen

Ekonomisk redovisning för den arkeologiska undersökningen ska redovisas till 
Länsstyrelsen enligt tidsplan. Uppställningen av den ekonomiska redovisningen 
ska följa den ordning som är i kostnadsberäkningen. Företagaren ska endast 
faktureras för de kostnader som har upparbetats för den arkeologiska 
undersökningen inklusive rapportering.

Organisation och kvalitetssäkring
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Undersökaren har redovisat sin organisation i årets ”Intresseanmälan” (11 § punkt 
1-2 KRFS 2017:1). Kompletteringar kan göras anpassade till den aktuella 
undersökningen.

Undersökaren har i årets ”Intresseanmälan” redovisat internt 
kvalitetssäkringssystem och egenkontroll (ansvarsförhållanden inom 
organisationen, administrativa rutiner och ekonomisk redovisning) (11 § punkt 4 
KRFS 2017:1). 

Undersökaren har i årets ”Intresseanmälan” redovisat rutiner för upprättande, 
lagring och kvalitetssäkring av dokumentationsmaterial (11 § punkt 6 KRFS 
2017:1).

Övrigt

Miljöhänsyn
Ni ska i samband med transporter till och från undersökningsområdet samt vid 
grävningsarbetena beakta att belastningen på miljön ska bli så liten som möjligt. 

Vid särskild förfrågan från Länsstyrelsen ska ni kunna redovisa hur ni beaktar 
ovanstående. 

Jämställdhet
Vid särskild förfrågan från Länsstyrelsen ska ni kunna redovisa en 
jämställdhetsplan avseende er verksamhet.

Niklas Ytterberg

Bilagor

Bilaga 1. Karta över undersökningsområdet.

Bilaga 2. Mall för undersökningsplan.

Bilaga 3. Mall för kostnadsberäkning.

Kopior

Kännedomskopia till Lysekils kommun
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Undersökningsplan för arkeologisk undersökning 
Ange berörda RAÄ-nummer alternativt interimistisk benämning för berörda objekt. 

RAÄ Lysekil 35:1 

Ange Länsstyrelsens diarienummer: 

Dnr 431-11019-2019 

En undersökningsplan ska upprättas enligt angivna förutsättningar i förfrågningsunderlag och kravspecifikation. 

Administrativa uppgifter 

 Undersökare  Bohusläns museum, Box 403, 451 19 Uddevalla, 0522-656500,  
 Beteckning  19/0125 
 Ansvarig chef  Mikael Eboskog, 0702324683, 

mikael.eboskog@bohuslansmuseum.se 
 Projektledare  Arwo Pajusi, 0720837716, arwo.pajusi@bohuslansmuseum.se  
 Bitr. projektledare  

Undersökningsplan med kostnadsberäkning ska vara godkänd av behörig person. 

Organisation 

Om inte aktuell intresseanmälan tidigare lämnats till Länsstyrelsen ska ni redogöra för er organisation enligt följande: 

Organisation, antal tillsvidare- respektive tillfälligt anställda. 

- 

Ekonomiska förhållanden och administrativa rutiner (exv. Skatteverkets blankett SKV 4820). Kopia av ansvarsförsäkring bifogas. 

-  

Internt kvalitetssäkringssystem och egenkontroll (ansvarsförhållanden inom organisationen, administrativa rutiner och ekonomisk 
redovisning). 

-  

System för långsiktig kunskapsuppbyggnad och kommunikation. 

-  

Rutiner för upprättande, lagring och kvalitetssäkring av dokumentationsmaterial. 

-  

Rutiner för hantering, förvaring och konservering av fornfynd 

-  

Rutiner för hantering av upphovsrättsligt skyddade bilder och texter. 

-  

Vetenskaplig kompetens och erfarenhet av arkeologiska uppdrag. 

-  
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Ansvarig personal och relevant kompetens för aktuellt uppdrag  

Namnge den personal och beskriv den specifika kompetens som krävs som för uppdraget. Kompetens och erfarenhet för personer i 
arbetsledande ställning och eventuella specialister som tidigare inte varit verksamma i länet eller som inte kan antas vara kända av 
Länsstyrelsen ska redovisas särskilt. 

Projektledare. 

Arwo Pajusi, 0720837716, arwo.pajusi@bohuslansmuseum.se  

Fältarbetsledare.  

Arwo Pajusi, 0720837716, arwo.pajusi@bohuslansmuseum.se 

Rapportansvarig. 

Arwo Pajusi, 0720837716, arwo.pajusi@bohuslansmuseum.se  

Egen och projektanställd personal. 

-  

Specialister eller personal med särskild kompetens 

-  

Tidplan 

Ange det beräknade, totala antalet dagar i fält. Beskriv planerade moment samt bemanning under dessa dagar. 

15 kalenderdagar. 
40 dagsverken fördelat på 2 pers (vecka 1) resp 3 pers (vecka 2-3). 
Motsvarar 320 fälttimmar. 

Bekräfta att ni tagit del av och godkänner de tidpunkter som anges i förfrågningsunderlaget, gällande genomförandet.  
Ja  

Genomförande 

Kunskapsläge: fornlämningar och omgivande landskap 

Redogör för kunskapen om aktuell fornlämning alternativt aktuella fornlämningar 

De flesta fornlämningarna i närområdet för aktuell arkeologisk undersökning utgörs av 
boplatser, Raä Lysekil 33, 34, 36 samt 37. Alla med fyndmaterial bestående av slagen flinta. 
År 2000 genomförde Bohusläns museum en arkeologisk utredning samt förundersökning 
inom, bland annat, del av Raä Lysekil 35 (Bohusläns museum Rapport 2001:8). 
 
Den arkeologiska utredningen och förundersökningen föranleddes då av kommande 
upprättande av detaljplan. Den nu aktuella ytan undersöktes endast genom 
provgropsgrävning. Ett kulturpåverkat sandlager (sot, kol) påträffades inom inom en cirka 
40x40 meter stor sandig avsats, vilken avgränsas åt tre håll av berghällar. Ytan sluttar svagt åt 
söder och är idag bevuxen med mestadels äldre tallskog. Fyndmaterialet utgjordes av 
flintavslag, varav ett från ett eventuellt slipat redskap, spån samt bränd lera. Aktuell lokal är 
belägen på ungefär 25 meters höjd över havet, vilket då pekar på bosättning från och med 
neolitikum. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är dokumentera fornlämningen, ta tillvara fornfynd, rapportera och förmedla resultaten 
för att skapa kunskap med relevans för myndigheter, forskning samt allmänhet. 
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Undersökningens frågeställningar utgår från FFUs inriktning om neolitiska aktiviteter i 
strandnära lägen, med ett fokus på problematisering av boplatsbegreppet. 
 
Riktade frågeställningar omfattar tex boplatsens ålder och om det är fråga om flera 
tidsperioder? Typ av plats och vilka aktiviteter kan spåras i lager och anläggningar? Finns det 
spår av bebyggelse? Platsens relation till samtida, närliggande lokaler? Fyndfrekvens inom 
området? Hur har funnet litiskt material brukats? Utifrån resultaten är ambitionen att kunna 
föra en diskussion kring boplatstolkning för perioden i ett sådant landskapsrum som 
lämningen återfinns i. 

Arbets- och metodbeskrivning 

Beskriv metoder och arbetsmoment. Återge gärna i punktform. 

 LIDAR-analys och genomgång av strandlinjekartor. 
 Inledningsvis sker ytfyndsinventering samt metalldetektering av området. 
 Området (ca 1500 kvm) kommer att totalavbanas med grävmaskin.   
 Ett långschakt kommer att dras för att följa boplatsens övergång i vikande standlinje. 
 Minst 50 % av funna anläggningar undersöks för fyndanalys och provtagning. Framkomna 

anläggningar rensas med handredskap.  
 Minst 15 % av kulturlager undersöks och rensas samt dokumenteras. 
 Inmätning med GPS och plandokumentation (planbeskrivning, fotografering, 

bedömning) sker fortlöpande av ytor, anläggningar och fynd i samband med avbaning.  
 Prover och fynd relateras till kontext/anläggning. 
 All dokumentation samlas och registreras i Collectormiljö i ArcGIS Online. 

Redogör för metod, teknik eller utrustning som inte anses etablerad.  

-  

Förundersökningens omfattning och eventuella prioriteringar. 

-  

Analyser mm. 

Redogör för planerade analyser med motivering av behov.  

• Vedartsanalys: 12 st. För säkert urval av dateringsunderlag med lågt egenvärde, samt 
kan ge en bild av landskaps-resursutnyttjande, funktioner anläggningar och lokal 
vegetationshistoria.  

• 14C-analys: 6 st. För datering av strukturer/kontexter. Datering av dessa är central för 
förståelsen av aktiviteter genom tid.  

• Makrofossilanalys: 6 st. För bevarade kontexter med deponier och belysande av 
aktiviteter. Enskilda lokalers ekofakter är platsspecifika och analyser av makrofossil är 
en del av kontinuerlig kunskapsuppbyggnad. 

 Litisk analys, innehållande bland annat slitspårsanalys, teknologidiagnostik och 
dokumentation. Fördjupade teknologiska studier berättar ofta andra historier än 
traditionell typologi. Tillsammans med råmaterialanalys, utgör studier av teknologi 
och funktion kraftfulla verktyg för förståelsen av litiskt material. 

Redogör för analyser och analysmetoder som inte är vanligt förekommande.  

-  
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Redogör för övriga studier med motivering av behov.  

-  

Redogör för övriga studier med motivering av behov.  

-  

Fyndstrategi 

Redogör för fyndstrategi i enlighet med förutsättningarna i förfrågningsunderlagets kravspecifikation. 

Fynd samlas in och hanteras med utgångspunkt i undersökningens inriktning, frågeställningar 
och metoder. Fynd som är relevanta för tolkningen av fornlämningen tillvaratas. Fynden ska 
hanteras och förvaras så att de skyddas från stöld samt mekanisk och kemisk nedbrytning 
Förvaring sker i låsta utrymmen, frakt sker till Bohusläns museum vid behov. Ansökan om 
fyndfördeling till Bohusläns museum kommer att ske. 

Rapportering och dokumentationsmaterial 

Redogör för rapporteringens utformning och genomförande utifrån förfrågningsunderlagets riktlinjer.  

Preliminära resultat redovisas i Fornreg samt sändes till LST för godkännande. 
GIS-skikt kan tillhandahållas beställaren vid behov (ESRI shape, Sweref 99TM). 
En basrapport sammanställs och tillsänds LST för godkännande. Basrapporten publiceras i 
Fornreg samt Bohusläns museums rapportserie, och tillsänds angivna målgrupper enligt 
Bohusläns museum upprättade sändlistor. 
Rapporten kommer utöver basdokumentationen av de arkeologiska resultaten att 
omfatta kartmaterial som planeringsunderlag, redovisning av metod och genomförande, 
värdering av måluppfyllelse samt redovisning av urval av dokumentation. 
 
Utöver rapporten ska en populärvetenskaplig sammanfattning samt en 
undersökningsredovisning sammanställas i enlighet med FFU. 

Bekräfta att ni godtar de i förfrågningsunderlaget angivna tidpunkterna för när rapporteringens olika moment ska lämnas till Länsstyrelsen:  

Ja 

Bekräfta att dokumentationsmaterialet kommer att överlämnas och förvaras enligt kraven i förfrågningsunderlaget:  

Ja  

Om negativt svar ges gällande ovanstående punkter, ange motivering: 

-  

Kvalitetssäkring 

Projektorganisation och ansvarsförhållanden. 

Projektledare har övergripande ekonomiskt, arbetsmiljö- och praktiskt ansvar gentemot 
projektägare (Bohusläns museum) och LST. Denne tillser bemanning och planering för hela 
projektets genomförande, koordinering av underkonsulter, samt är ytterst ansvarig för 
rapporteringsstrategin. 
Fältarbetsledare och rapportansvarig ansvarar för dessa projektmoments genomförande, och 
stämmer löpande av med projektledare. 

Hantering av avvikelse från undersökningsplan. 

Projektledare, fältarbetsledare och rapportansvarig gör löpande uppföljning av ärendets 
genomförandeplan. Projektledaren ansvarar för avvikelser gentemot undersökningsplan. 
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Behov av revideringar och prioriteringar under projektfas hanteras i samråd med 
Länsstyrelsen (per telefon, mail etc). Avvikelser loggförs i projektdagbok och redogörs för i 
basrapporten. 

Övrigt 

Bekräfta att den i förfrågningsunderlaget angivna giltighetstiden godtas.  

Ja  

Bekräfta att ni accepterar att följa de villkor för tillsyn och kostnadskontroll som redovisas i förfrågningsunderlaget. 

Ja  

Övriga synpunkter eller uppgifter relevanta för undersökningen 

Avverkning av undersökningsområdet samt bortforsling av träd är en förutsättning för 
tillgängligheten till ytan. Kostnader för detta omfattas inte av bifogad kostnadsberäkning utan 
regleras i avtal. Avverkning ska ske i samråd med arkeolog. 

Kostnadsberäkning 

Den beräknade samlade kostnaden för det arkeologiska uppdraget uppgår till  702 060 kronor, 
exklusive moms, enligt 2019 års kostnadsläge. 

UPPLYSNINGAR 

Den beräknade kostnaden är ett totalpris och företagaren ska endast faktureras för den tid som gått åt för undersökningen inklusive 
rapportering. 

Om undersökningens kostnader beräknas överstiga 20 prisbasbelopp ska Länsstyrelsen omedelbart kontaktas. 

I undersökningsplan och kostnadsberäkning ska framgå vilka extrakostnader som kan bli följden av försvårande väderleksförhållanden. 

Notera att tabellen innehåller blanka rader som kan användas när ytterligare poster behöver läggas till. 

 

Digitalt godkännande av behörig person 
 
2019-04-25 
 
Mikael Eboskog 
Enhetschef 

 
 
  



Kostnader enligt taxa
Taxa 
per tim Antal tim Summa SEK

Objektrelaterad administration (1) 820 20 16 400
Projektledning/Administration (2) 0
Fältarbete personalkategori 1 820 320 262 400
Fältarbete personalkategori 2 (vid diff taxa) 0
Fyndhantering 820 16 13 120

Basrapport 820 192 157 440
Vetenskaplig bearbetning 0
Slutrapport 0

Muntlig redovisning (informationsmöte på Länsstyrelsen) 0
Annan rapportering, t.ex. publik verksamhet, utställningar 0
Eget redaktionellt arbete 820 32 26 240
Egna analysarbeten Osteologi 0

Makrofossilanalys 0
Vedart 0

0
820 32 26 240

0

SUMMA ENLIGT TAXA 612 501 840

Omkostnader, köpta tjänster à-pris enheter Summa SEK
enhet: anges 0

Reskostnader Hyrbil enhet: antal bil x dag 1000 15 15 000
Traktamenten enhet: anges 100 40 4 000
Övrigt enligt spec enhet: anges 0

Mätutrustning Totalstation mm enhet: dag 1250 15 18 750
Grävmaskiner Grävmaskin enhet: tim 820 80 65 600

Dumper enhet: tim 0
Transport enhet: tim 3500 2 7 000
Igenläggningsarbeten enhet: tim 0

Etablering inkl markarbeten enhet: anges 22670 1 22 670
Konservering enhet: anges 0
Köpta analyser C 14 enhet: antal 6 3500 21 000

Vedart enhet: antal 12 800 9 600
Makro enhet: antal 6 3500 21 000
Osteologi enhet: anges 0

enhet: anges 650 24 15 600
Rapportframställning Layout enhet: anges 0

Tryck enhet: styck 0
enhet: anges 0
enhet: 0
enhet: 0

SUMMA OMKOSTNADER 200 220

TOTALSUMMA EXKL. MOMS 702 060
TOTALSUMMA INKL. MOMS 877 575

Noter
1) Objektrelaterad administration - i detta ingår kontakt med exploatör,

praktiska förberedelser.
2) Projektledning - endast för större projekt. I detta ingår planering och samordning,

arkeologiskt och administrativt, exempelvis byggmöten.

Länsstyrelsen diarienummer

Raä nr (socken och nr)

                                

Manusarbete:   
Manusarbete:   
Manusarbete:   

Kostnadsberäkning431-11019-2019

Lysekil 35:1 Bilaga

Fyll i dessa kolumner

Antal dagar i fält:
Undersökarens namn:
Typ av undersökning Arkeologisk undersökning

15
Bohusläns museum

Populärvetenskaplig sammanfattning inkl redaktionellt arbete
Blank rad

Blank rad
Blank rad

Övrigt                        Specificeras

Referensgrupp, externa specialister

                                Övrigt, litisk analys
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Bygglovenheten//LB

Delegationsbeslut bygglov september 2020

Beslutsdatum Ärende Fastighet Namn Ärende Handläggare
2020-09-02 B-2020-598 SKAFTÖ 1:107 Sven Ristorp Ljungren Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, carport/förråd och gäststuga FRAARN
2020-09-03 B-2020-686 LYSE 2:35 Daniel Gylling Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus med carport och förråd GUNCRO
2020-09-07 B-2020-658 FOSSA 1:101 Åsa Johanna Björneld Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus SANPET
2020-09-09 B-2020-761 SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:52 Claes Patrik Mellin Ansökan om bygglov för insättande av takfönster GUNCRO
2020-09-09 B-2020-657 LYSE-BERGA 1:271 Josefine Johanna Andersson Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus FRAARN
2020-09-14 B-2020-714 GRÖNSKULT 2:151 Per Anders Edvell Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus FRAARN
2020-09-14 B-2020-771 DONA 1:132 Elisabeth Uggla Ansökan om bygglov för fasadändring LENBER
2020-09-14 B-2020-714 GRÖNSKULT 2:151 Per Anders Edvell Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus FRAARN
2020-09-14 B-2020-767 MARIEDAL 15:1 Anna Wintermo Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadsrättslägenhet GUNCRO
2020-09-14 B-2020-770 MARIEDAL 1:196 Jesper Mikael Karlsson Ansökan om bygglov för tillbyggnad med uterum SANPET
2020-09-15 B-2020-624 SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:242 Christian Wallenstam Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad samt fasadändring GUNCRO
2020-09-16 B-2018-544 FOSSA 1:155 Barbara Dahlgren Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus FRAARN
2020-09-16 B-2020-751 SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:378 Hans Artur Gunnar Mattisson Ansökan om marklov för utjämning-sprängning inför attefallhus GUNCRO
2020-09-17 B-2020-757 KLEVA 3:117 Stefan Loodh Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd samt installation av eldstad FRAARN
2020-09-22 B-2020-804 KYRKEBY 1:46 Magnus Röström Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad- gäststuga, attefall 30 kvm GUNCRO
2020-09-24 B-2020-850 EVENSÅS 1:198 Rossing Arkitektur AB Ansökan om marklov inför blivande nybyggnad av bostadshus FRAARN
2020-09-25 B-2020-624 SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:242 Christian Wallenstam Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad samt fasadändring GUNCRO
2020-09-28 B-2020-556 EVENSÅS 1:207 Annika Marie Källum Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus FRAARN
2020-09-28 B-2020-797 MARIEDAL 12:1 Erik Boman Ansökan om bygglov för tillbyggnad av radhus med inglasat uterum GUNCRO
2020-09-23 B-2020-650 TRÄLEBERG 1:132 Seland, Gro Ansökan om tidsbegränsat bygglov för flytt av bef villavagn på Siviks camping t o m 2021-09-15 MATCAR
2020-09-23 B-2020-651 TRÄLEBERG 1:132 Sven Alevåg Ansökan om tidsbegränsat bygglov för flytt av bef villavagn och ny placering  t o m 2021-09-15 MATCAR
2020-09-30 B-2020-803 SIVIK 1:15 Fredrik Forsberg Ansökan om bygglov för nybyggnad av padelhall GUNCRO
2020-09-30 B-2020-803 SIVIK 1:15 Fredrik Forsberg Ansökan om bygglov för nybyggnad av padelhall GUNCRO

Startbesked september 2020

Beslutsdatum Diarienummer Fastighet Namn Ärendemening Handläggare
2020-09-01 B-2020-779 SKAFTÖ-BACKA 3:28 Ulf Ericsson Anmälan om installation av eldstad ANNRAB
2020-09-01 B-2020-677 BARKEDAL 1:100 Morgan Hermansson Anmälan om nybyggnad komplementbyggnad, attefall 25 kvm GUNCRO
2020-09-02 B-2019-42 EVENSÅS 1:200 Rossing Arkitektur AB Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus FRAARN
2020-09-02 B-2020-386 MELLBERG 1:4 Lena Margareta Mossberg Ansökan om bygglov för ändrad användning från enbostadshus till kontor/konferens FRAARN
2020-09-02 B-2020-780 INGERÖD 2:16 Per Anders Rydberg Anmälan om installation av spiskasett i befintligt eldstad LENBER
2020-09-03 B-2020-782 SKAFTÖ-BACKA 3:514 Jan Anders Mikael Bengtsson Anmälan om installation av eldstad ANNRAB
2020-09-04 B-2020-783 SÖRKILA 1:10 Emma Borggrén-Franck Anmälan om installation av eldstad och rökkanal ANNRAB
2020-09-08 B-2020-755 KLEVA 3:71 Lars Torbjörn Preinfalk Anmälan om komplementbyggnad 30 kvm SANPET
2020-09-08 B-2019-774 SLÄTTEN 1:4 Martin Bargel Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, marklov för ändrad marknivå samt rivningslov för delar av komplementbyggnad FRAARN
2020-09-08 B-2020-304 ULSERÖD 1:226 Elin Karlsson Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage FRAARN
2020-09-10 B-2020-558 GUNNESBO 1:92 Gunilla Elisabet Sandflo Ansökan om anmälan för växthus SANPET
2020-09-11 B-2019-859 LYSE-BERGA 3:42 Tomas Amtén Ansökan om rivningslov för befintligt hus samt bygglov för nybyggnad av fritidshus FRAARN
2020-09-11 B-2020-793 FOSSA 3:6 Björn Hakegård Anmälan om nybyggnad av bygglovbefriad komplementbyggnad - gästhus, attefall 30 kvm GUNCRO
2020-09-18 B-2020-765 EVENSÅS 1:206 Lisbeth Kjellner Anmälan om attefallhus 25 kvm FRAARN
2020-09-22 B-2020-368 LYSE 2:7 Helmer Johansson Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus, nybyggnad av poolhus samt rivningslov för rivning av uterum och komplementbyggnad FRAARN
2020-09-21 B-2020-750 SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:378 Hans Artur Gunnar Mattisson Anmälan för startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 30 kvm GUNCRO
2020-09-22 B-2020-163 Grönskult 2:152 Christine Hammerström Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och gäststuga samt installation av eldstad FRAARN
2020-09-22 B-2020-852 SKAFTÖ-BACKA 3:226 Margareta Edvall Anmälan om installation av eldstad ANNRAB
2020-09-24 B-2020-856 LÖNNDAL 9:6 Britt-Marie Kristine Simonsson Anmälan om installation av eldstad ANNRAB
2020-09-24 B-2020-860 HOLLÄNDARÖD 1:121 Nils Hildebrand Anmälan om installation av eldstad och rökkanal ANNRAB
2020-09-25 B-2020-544 ALSBÄCK 1:40 Nils Eric Stjerna Ansökan om bygglov för om- och påbyggnad av fritidshus samt installation av eldstad FRAARN
2020-09-28 B-2020-854 FLAT 1:22 Örjan Dahlberg Anmälan om installation av eldstad LENBER
2020-09-28 B-2020-874 SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:323 Magnus Bogren Anmälan om installation av eldstad ANNRAB
2020-09-29 B-2020-834 BRÄCKE 1:4 Teracom AB Anmälan om rivning av mast och bod GUNCRO
2020-09-29 B-2020-143 EVENSÅS 1:217 Jonas Bertil Pålsson Ansökan om marklov och  bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad FRAARN
2020-09-30 B-2020-129 LYSE-FISKEBÄCK 2:70 Håkan Patriksson Anmälan i efterhand om attefalltillbyggnad MATCAR
2020-09-30 B-2020-405 LYSE-FISKEBÄCK 2:70 Kjell Håkan Patriksson Anmälan om tillbyggnad MATCAR
2020-09-30 B-2020-871 SKAFTÖ 1:143 Inger Maria Gennerud Björsander Anmälan om installation av eldstad LENBER

Slutbesked september 2020

Beslutsdatum Diarienummer Fastighet Namn Ärendemening Handläggare
2020-09-02 B-2019-438 LÖNNDAL 1:334 Helenos i Grundsund AB Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad samt ändrad användning från kontor till boende FRAARN
2020-09-02 B-2019-865 SIVIK 1:16 Lysfast AB Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad MATCAR
2020-09-02 B-2019-81 KYRKVIK 13:1 Anders Wassmo Anmälan om tillbyggnad med takkupa LENBER
2020-09-03 B-2015-387 MARIEDAL 12:1 KARLSSON JOHNNY ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR INGLASNING AV BEFINTLIG ALTAN FRAARN
2020-09-04 B-2017-77 KYRKEBY 1:139 GUSTAVSSON PER-ERIK ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV FRITIDSHUS GUNCRO
2020-09-04 B-2019-746 FOSSA 1:87 Fossa Uthyrnings AB Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av fritidshus GUNCRO

2020-09-04 B-2019-836 Fossa 1:87 Fossa Uthyrnings AB
Ansökan om bygglov för ändring av tidigare beviljat bygglov (2019-746) avseende till- och ombyggnad
av fritidshus GUNCRO

2020-09-04 B-2020-179 FOSSA 1:87 Fossa Uthyrnings AB Ansökan om bygglov för ändring av tak GUNCRO
2020-09-04 B-2020-3 SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:251 Amnäs Holding AB Ansökan om bygglov för fasadändring GUNCRO
2020-09-07 B-2020-492 KYRKVIK 1:104 Ewa Roslund Ansökan om bygglov för insynsskydd/plank SANPET
2020-09-09 B-2019-428 KRONBERGET 1:40 Claes Åke Thunborg Ansökan om bygglov för tillbyggnad på enbostadshus SANPET
2020-09-10 B-2019-817 SÖDRA HAMNEN 14:24 LysekilsBostäder AB Anmälan om rivning i samband med stambyte och renovering av kök FRAARN
2020-09-15 B-2019-831 GUNNESBO 1:65 Marianne Spåre Ansökan om rivningslov för befintligt förråd samt bygglov för nybyggnad av förråd SANPET
2020-09-16 B-2019-354 TRÄLEBERG 1:119 Roger Sandgren Ansökan om rivningslov för befintligt hus samt bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage FRAARN
2020-09-17 B-2020-633 TORPET 1:67 Lars Henrik Järphag Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus LENBER
2020-09-18 B-2019-770 MARIEDAL 11:11 Christina Simonsson Ansökan om bygglov för tillbyggnad med uterum GUNCRO
2020-09-21 B-2018-480 VRÅNGEBÄCK 5:2 Fabricio Gatica Anmälan om installation av eldstad och rökkanal ANNRAB
2020-09-22 B-2017-755 LYSE 1:61 SILJEBERG MAGNUS ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS OCH GÄSTSTUGA PERWIL
2020-09-22 B-2019-642 LYSE-BERGA 1:150 ERIKSEN, HANS EGIL Anmälan om komplementbyggnad LENBER
2020-09-22 B-2020-234 MARIEDAL 1:36 Rasmus Nyström Anmälan om bygglovbefriad  tillbyggnad av radhus GUNCRO
2020-09-25 B-2020-313 KYRKEBY 1:40 Björn Erik Hallkvist Ansökan om bygglov för orangeri med förråd SANPET
2020-09-28 B-2020-38 SKOPEKÄRR 1:5 Jonas Strandell Ansökan om bygglov för tillbyggnad med uterum och anmälan om installation av eldstad GUNCRO
2020-09-28 B-2019-749 TUNTORP 4:26 LEVA i Lysekil AB Ansökan om bygglov för transformatorstation samt rivningslov för befintlig station på Tuntorp 4:24 GUNCRO
2020-09-29 B-2019-659 TRÄLEBERG 1:134 Albert Tobias Pettersson Anmälan om installation av eldstad ANNRAB
2020-09-29 B-2019-104 TORGESTAD 1:65 Rickard Bäckström Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus FRAARN
2020-09-29 B-2019-558 SKAFTÖ-BACKA 3:509 Carina Sörensson Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus FRAARN
2020-09-30 B-2020-129 LYSE-FISKEBÄCK 2:70 Håkan Patriksson Anmälan i efterhand om attefalltillbyggnad MATCAR



Bygglovenheten/lb

Bostadsanpassningsbidrag september 2020

Kommun Beslutsdatum Diarienummer Rubrik Bidrag
Lysekil 2020-09-10 B-2020-785 Beviljas - Spol tork bidé 40549
Lysekil 2020-09-11 B-2020-818 Beviljas - Bidrag för reparation av BAB hiss 3377 S:a
Lysekil 2020-09-16 B-2020-394 Beviljas - Installation av duschkabin istället för badkar 20926 73373
Lysekil 2020-09-17 B-2020-814 Beviljas - Spisvakt 3346
Lysekil 2020-09-23 B-2020-570 Beviljas - Borttagning av badkar och montering av befintlig kabin. 1575
Lysekil 2020-09-30 B-2020-876 Beviljas- Laddning av elrullstol 3600

Munkedal 2020-09-01 B-2020-712 Beviljas - Spisvakt 4900
Munkedal 2020-09-09 B-2020-708 Beviljas - Bidrag beviljas för ny entrédörr och igensättning av vägg. 29875
Munkedal 2020-09-09 B-2020-660 Beviljas - Rep av hiss 5625 S:a
Munkedal 2020-09-10 B-2020-788 Beviljas - Ramp 3125 143959
Munkedal 2020-09-11 B-2020-711 Beviljas - Spisvakt 3346
Munkedal 2020-09-11 B-2020-775 Beviljas - Ramper och tröskel anpassningar 84403
Munkedal 2020-09-17 B-2019-733 Beviljas - Spisvakt 3346
Munkedal 2020-09-23 B-2020-853 Beviljas - Borttagning av badkar och montering av duschdrapperistång, golvlist och flytt av blandare. 9339

Sotenäs 2020-09-03 B-2020-781 Beviljas - Bidrag för årlig service av BAB hiss 3985
Sotenäs 2020-09-03 B-2020-621 Beviljas - Stoltrapphiss från källare upp till andra våning 118000 S:a
Sotenäs 2020-09-11 B-2020-812 Beviljas - Stoltrapphiss 93000 335281
Sotenäs 2020-09-14 B-2020-773 Beviljas - Spisvakt 3346
Sotenäs 2020-09-14 B-2020-691 Beviljas- Åtagande ramp 116950



Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst 
Maissa Bittar, Kommunvägledare, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Månad Ärende Lagrum Antal beslut Avslag Delavslag 

September 2020 

Färdtjänst Lag (1997:736) om 
färdtjänst 

2 

Riksfärdtjänst Lag (1997:735) om 
riksfärdtjänst 

3 

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se 
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Beslutsdatum Diarienummer Fastighet Handläggarsignatu
2020-10-09 B-2020-636 SKAFTÖ-BACKA 3:351 MIKLEN
2020-10-15 B-2020-53 SLÄTTEN 1:339 MIKLEN
2020-10-20 B-2020-906 TUNTORP 3:24 MIKLEN
2020-10-22 B-2020-741 SLÄTTEN 1:339 MIKLEN



Ärendemening
Uppsägning/Nytecknande av arrende gällande A40. Överlåtelse vid arv.
Uppsägning/Nytecknande av arrende gällande LV-SA-74
Uppsägning/Nytecknande av arrende gällande 10-7-028, 10-8-74, 10-8-75
Uppsägning/Nytecknande av arrende gällande VD-SA-54



Ärendetypkod
BRYGGA
SJÖBODS
SJÖBODS
SJÖBODS



Tjänsteskrivelse 

 

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

 Datum Dnr 
 2020-10-27 SBN MG-2019-352 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen / Avdelningen för Plan och bygg 
Susanna Regnér 
susanna.regner@lysekil.se 
 
Markanvisningsavtal, del av Slätten 1:339 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till markanvisningsavtal har tagits fram vilket ger LysekilsBostäder AB 
ensamrätt att under två års tid förhandla med kommunen om förvärv av kommunal 
mark i samband med framtagande av ny detaljplan för del av Slätten 1:339. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag till markanvisningsavtal. 
 
Ärendet 
Det kommunala bostadsbolaget LysekilsBostäder AB har den 25 april 2019 fått 
positivt planbesked för ny detaljplan på del av kommunens fastighet Slätten 1:339. 
Detaljplanearbetet syftar till att skapa byggrätter för hyresrättsbostäder.  
 
Ett förslag till markanvisningsavtal har tagits fram som reglerar åtaganden och 
förutsättningar för försäljning av markområdet i samband med att planen vinner 
laga kraft. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit en tid på två år med hänsyn till att ny 
detaljplan för området behöver tas fram. Genom markanvisningsavtalet avses 
LysekilsBostäder AB få ensamrätt att under två år och på givna villkor i avtalet 
utreda förutsättningarna för att ta fram en detaljplan för bebyggelse av 
hyresrättsbostäder. Efter lagakraftvunnen detaljplan förvärvar LysekilsBostäder AB 
del av Slätten 1:339 av kommunen enligt de förutsättningar som avtalats om i 
markanvisningsavtalet. 
 
Förvaltningens synpunkter  
Utgångspunkt för förslaget är de av kommunfullmäktige antagna Riktlinjer för 
markanvisning och exploateringsavtal, från 2018-06-20 § 99, beslut om 
planbesked, från 2019-04-25 § 61 samt plankostnadsavtal från 2020-06-16. 
 
 
 
 
 
Per Garenius Susanna Regnér 
Förvaltningschef                                                            Mark- och exploateringsingenjör 
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Bilagor 
• Förslag till markanvisningsavtal 
• Bilaga 1 – planområdets avgränsning. 

 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
LysekilsBostäder AB 
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MARKANVISNINGSAVTAL 

 

Parter: Lysekils kommun (212000–1389) genom Samhällsbyggnadsnämnden, nedan 

kallad Kommunen. 

 LysekilsBostäder AB (556516–7870), Kungsgatan 59, 453 33 Lysekil, nedan 

kallat Exploatören 

 

1. Markanvisning 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har 20xx-xx-xx beslutat om en markanvisning till 

exploatören inom det markområde som markerats på bilaga 1. Det anvisade området 

ligger inom fastigheten Lysekil Slätten 1:339 i stadsdelen Tröten. 

 

Denna markanvisning innebär att exploatören, under en tid av två år från och med 

ovan angivna datum, har ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av 

marken samt övriga villkor avseende exploateringen. 

 

Exploatören har tagit del av kommunens Riktlinjer för markanvisning och 

exploateringsavtal, gällande från och med 2018-06-20. 

 

2. Avsiktsförklaring 

 

Exploatören och kommunen ska tillsammans verka för att det ovan angivna området 

planläggs för ny bebyggelse med totalt cirka 25–30 hyresbostäder i flerbostadshus. 

Parterna är medvetna om att antalet hyresbostäder kan komma att bli såväl lägre som 

högre beroende på detaljplanens slutgiltiga utformning. 

  

3. Grundläggande och projektspecifika villkor 

 

För markanvisningen gäller följande för projektet grundläggande villkor. 

 

▪ Bostäderna ska upplåtas med hyresrätt.  

 

▪ Kvartersmarken för bostäder ska överlåtas med äganderätt. 

 

 

4. Detaljplan 

Exploatören och kommunen ska tillsammans verka för att en ny detaljplan för området tas 

fram, antas och vinner laga kraft. Markområdets avgränsning enligt bilaga 1 är preliminär 

och kan justeras under planarbetet.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen har rätt att avgöra om planarbetet ska genomföras helt 

med egen personal eller med konsultmedverkan. Samhällsbyggnadsförvaltningen utser 

eventuell plankonsult.  

Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att besluta om att avbryta planarbetet när som helst 

under planprocessen. Beslut om att anta detaljplanen fattas av kommunfullmäktige. 

Sakägare har rätt att överklaga beslutet att anta planen. Länsstyrelsen kan vidare besluta 

om överprövning av planen. Om projekt avbryts till följd av beslut under planprocessen 

ger detta inte exploatören någon rätt till ersättning eller ny markanvisning från 

kommunen.  

5. Ekonomi 

6.1 Utredningskostnader 

Exploatören står för alla utredningskostnader kopplade till planarbetet och dess antagande. 

5.2 Plankostnadsavtal 

Exploatören ersätter kommunen för dess kostnader i samband med planarbetet. I 

kommande planarbete fakturerar kommunen nedlagd arbetstid i enlighet med av 

kommunfullmäktige fastställd timtaxa för planarbete. Kommunen fakturerar även 

nedlagda kostnader såsom fastighetsförteckning, annonsering, grundkarta plantryck m.m. 

Fakturering sker månadsvis. Om ersättningen inte sker vid angiven tidpunkt skall 

dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen utgå från förfallodagen och fram till dess ersättning 

sker. 

Kostnader för konsultarbete, inklusive nödvändiga utredningar, betalas av exploatören. 

Vid bygglovsprövningen kommer inte planavgift att tas ut. Övriga avgifter i samband 

med bygglov kommer att debiteras enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan. 

  

5.3 Bygg- och anläggningskostnader 

Kvartersmark 

Exploatören ska svara för erforderlig rivning inom det tilltänkta planområdet. 

Exploatören ska därefter/även ansvara för och bekosta samtliga bygg- och 

anläggningsåtgärder inom den blivande kvartersmarken. 

Allmän platsmark 

Exploatören ska svara för och bekosta projektering samt byggande av allmänna gator och 

lekplatser. Parterna kan senare komma överens om annat. 

Allmänna va-anläggningar 

Exploatören ska svara för projektering och byggande av allmänna va-anläggningar enligt 

Leva i Lysekil ABs kravspecifikation. Exploatören betalar va-anläggningsavgift enligt 

vid betalningstillfället för Leva i Lysekil ABs gällande va-taxa. 

5.4 Överlåtelse 

Kommunen ska till exploatören med äganderätt överlåta den blivande kvartersmarken för 

hyresbostäder. Parterna ska teckna ett genomförandeavtal inklusive avtal om 



 3  
 

marköverlåtelse när detaljplanearbetet hunnit så långt att parterna tillsammans anser att 

ett sådant kan tecknas. 

Om exploatören och kommunen inte kommer överens om formerna och villkoren för 

överlåtelsen av marken äger kommunen rätt att återta markanvisningen utan någon rätt till 

ersättning för exploatören. Detsamma gäller om exploatören väljer att avstå från att 

utnyttja markanvisningen eller uppenbart inte avser eller förmår att genomföra projektet i 

den takt eller på det sätt som avses.  

Köpeskillingen för marken ska grundas på en extern, oberoende värdering av området 

och beslutas av Samhällsbyggnadsnämnden. Priset ska vara marknadsmässigt, men inte 

marknadsledande.  

 

5.5 Markanvisningsavgift 

En markanvisningsavgift tas ut på 100 000 kronor i samband med godkännande av detta 

avtal. Markanvisningsavgiften räknas av köpeskillingen vid en kommande 

överlåtelse. Markanvisningsavgiften återbetalas inte vid en bruten markanvisning eller 

om köp inte genomförs. Undantag görs om kommunen avbryter markanvisningen. 

Exploatören erlägger markanvisningsavgiften vid tecknande av markanvisningsavtalet. 

Vid eventuell förlängning av markanvisningsavtal tas en avgift om 25 000 kronor ut i 

samband med beslut om förlängning. 

 

6. Giltighet 

Detta markanvisningsavtal är till alla delar förfallet utan rätt till någon form av ersättning 

för någon av parterna om: 

▪ Markanvisningen är tidsbegränsad till två år. Kommunen kan medge en 

förlängning av markanvisningen på ett år i taget. En förutsättning för förlängning 

är att byggherren aktivt har drivit projektet och förseningen inte beror på 

byggherren. 

 

▪ Senast på den dag markanvisningen upphör ska avtal om köp tecknas. Om 

köpekontrakt inte träffas har kommunen rätt att göra en ny markanvisning till 

annan part.   

 

▪ Planarbetet har avbrutits 

 

7. Överlåtelse av avtal 

Detta avtal får inte utan kommunens skriftliga medgivande överlåtas på annan. 

Exploatören ska i god tid innan avsedd överlåtelse begära sådant medgivande. 

Kommunens medgivande förutsätter att ny part övertar de skyldigheter som gäller för 

exploatören enligt detta avtal. 
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8. Tvist 

Tvist hänförlig till detta avtal ska prövas av allmän domstol med Uddevalla tingsrätt som 

första instans. 

 

  ________________________________ 

 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit ett vardera. 

 

 

 

 

………………………………………        ………………………………………... 

Ort och datum Ort och datum 

  

Lysekils kommun Exploatör 

Samhällsbyggnadsnämnden LysekilsBostäder AB 

 

 

 

 

……………………………………… 

 

 

 

 

………………………………………… 

Lars Björneld Christina Johansson 

Samhällsbyggnadsnämndens ordf. VD  

  

  

  

………………………………………  

Per Garenius  

Chef Samhällsbyggnadsförvaltningen  

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 1 

 

Planområdets avgränsning 

 

 



Tjänsteskrivelse  

  

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

    Datum Dnr 

    2020-10-27 T-2020-312 

 

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

 

Hyresavtal Fiskebäckshemmet 
Sammanfattning 
Lysekils nya äldreboende Fiskebäckshemmet kommer att invigas under november 
efter några års byggtid. Detta hyresavtal bekräftar de villkor som angetts i det 
samverkansavtal som parterna tecknade 2019-05-15 och hyresavtalet anger slutlig 
hyra, villkor och gränsdragning mellan hyresvärd och hyresgäst. 

Hyresavtalet mellan Lysekils kommun och Omsorgsbostäder är ett lokalhyresavtal 
som löper mellan 2021–2039 och med en årshyra på ca 11 mnkr. 

 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna föreliggande avtal.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse Lars Björneld och Per Garenius att 
underteckna hyreskontraktet mellan Lysekils kommun och Omsorgsbostäder.  
 

Ärendet 
Lysekils nya äldreboende Fiskebäckshemmet kommer att invigas under november 
efter några års byggtid. 2019-05-15 tecknades ett samverkansavtal mellan Lysekils 
kommun och KHF Lysekils omsorgsbostäder som reglerar parternas gemensamma 
intentioner med fastigheten samt vilka villkor som skall gälla för hyresupplåtelsen. 
Detta hyresavtal bekräftar de villkor som angetts i det samverkansavtal som 
parterna tecknade 2019-05-15 och hyresavtalet anger slutlig hyra, villkor och 
gränsdragning mellan hyresvärd och hyresgäst. 

 

Avtalet i korthet:  

• Hyresvärd: KHF Lysekils Omsorgsbostäder 

• Hyresgäst: Lysekils Kommun 

• Hyrestid: 2021-01-01 – 2039-04-30  

• Yta: 6600 kvm 

• Årshyra: 10 972 200 kr 

• Årshyra/kvm: 1662 kr/kvm 

• Lokalhyresavtal 

 

  

http://www.lysekil.se/


Tjänsteskrivelse  

  

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

 
Förvaltningens synpunkter  
Förvaltningen har inte varit involverad i projektet i någon större utsträckning utan 
det har varit Socialförvaltningen som haft kontakt med Omsorgsbostäder under 
projektets gång. Samverkansavtalet från 2019 styr hyresavtalets omfattning och de 
villkor som hyresavtalet anger. Därför finns det från förvaltningens sida inget behov 
av att gå in för djupt i ärendet. Förvaltningen har granskat hyresavtalet och ser inga 
konstigheter i avtalsförslaget utan de stämmer med de intentioner som 
samverkansavtalet pekar på.  

 

 

Per Garenius   Christian Wrangmo 
Samhällsbyggnadschef  Teknisk chef 

 

Bilaga 
Hyresavtal Fiskebäckshemmet 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tekniska avdelningen 
Socialförvaltningen 

 
 

http://www.lysekil.se/
































Tjänsteskrivelse  

  

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

    Datum Dnr 

    2020-10-27 T-2020-313 

 

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

 

Hyresavtal Stångenäshemmet 
 
Sammanfattning 
För Stångenäshemmet finns idag inget konkret hyresavtal. Ett samverkansavtal 
tecknades 2010-12-05 och det är det avtal som hittills reglerat hyresförhållandet. Nu 
kommer ett hyresavtal att tecknas på Fiskebäckshemmet och därmed vill parterna 
klargöra och samla villkoren i hyresupplåtelsen i ett och samma avtal även för 
Stångenäshemmet. Detta hyresavtal bekräftar de villkor som angetts i det 
samverkansavtal som parterna tecknade 2010-12-05 och hyresavtalet anger slutlig 
hyra, villkor och gränsdragning mellan hyresvärd och hyresgäst. 

Hyresavtalet mellan Lysekils kommun och Omsorgsbostäder är ett lokalhyresavtal 
som löper mellan 2016–2025 och med en årshyra på ca 6 mnkr. 

 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna föreliggande avtal.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse Lars Björneld och Per Garenius att 
underteckna hyreskontraktet mellan Lysekils kommun och Omsorgsbostäder.  
 

Ärendet 
För Stångenäshemmet finns det inte något hyresavtal utan det finns ett 
samverkansavtal som tecknades 2010-12-03 mellan Lysekils kommun och 
Riksbyggens kooperativa hyresgästförening Lysekils Äldrebostäder (numera KHF 
Lysekils omsorgsbostäder). Detta samverkansavtal reglerar parternas gemensamma 
intentioner med fastigheten samt anger de villkor som gäller för hyresupplåtelsen. 
När parterna arbetat med hyresavtalet för Fiskebäckshemmet så har det kommit 
fram att det är lämpligt att ett hyresavtal tecknas även för Stångenäshemmet. Detta 
hyresavtal bekräftar de villkor som angetts i det samverkansavtal som parterna 
tecknade 2019-05-15 och hyresavtalet anger slutlig hyra, villkor och gränsdragning 
mellan hyresvärd och hyresgäst. 

Avtalet i korthet:  

• Hyresvärd: KHF Lysekils Omsorgsbostäder 

Hyresgäst: Lysekils Kommun 

• Hyrestid: 2016-01-01 – 2025-12-31  

• Yta: 2651 kvm 
 

  

http://www.lysekil.se/


Tjänsteskrivelse  

  

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

 

• Årshyra: 5 790 600kr 

• Årshyra/kvm: 2184 kr 

• Lokalhyresavtal 

 

Förvaltningens synpunkter  
Samverkansavtalet från 2010 styr hyresavtalets omfattning och de villkor som 
hyresavtalet anger. Förvaltningen har granskat hyresavtalet och ser inga 
konstigheter i avtalsförslaget utan de stämmer med de intentioner som 
samverkansavtalet pekar på. Att ha ett konkret hyresavtal som tydligt anger 
gränsdragning och villkor för upplåtelsen ses som en förenkling för vår förvaltning 
och hyresadministration. 

 

 

Per Garenius   Christian Wrangmo 

Samhällsbyggnadschef  Teknisk chef 

 

Bilaga 
Hyresavtal Stångenäshemmet 

 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tekniska avdelningen 
Socialförvaltningen 

 
 

http://www.lysekil.se/
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Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 
2020-10-12 

Dnr 
SBN T-2020-321 

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

Hyresavtal Föreningsgatan 22 och 26, Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har sedan 2002 blockförhyrt lägenheter på Föreningsgatan 22 
och 26, först genom Gullmarns HB men de senaste åren av GNA Invest AB. 
Enhetschefen har under våren 2020 påkallat en översyn av avtalet och den tidigare 
gränsdragningslistan som gällt, då man inte uppfattat att det varit tydligt vad som 
åligger fastighetsägare respektive verksamhet. 

Fastighetsenheten har bistått under handläggningen med att utverka en ny 
gränsdragningslista, och ett nytt hyresavtal från 2021-01-01. 

Fastighetsägaren kommer i enlighet med det nya avtalet att ta det ansvar som 
normalt åligger en fastighetsägare, dvs SBA (brandlarm) och fastighetsjour samt 
det planerade underhållet. 
 
Förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna föreliggande avtal  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse Lars Björneld och Per Garenius att 
underteckna hyreskontraktet.  
 

Ärendet 
Önskemål från socialförvaltningen, enheten för LSS/Socialpsykiatri, att utarbeta ett 
nytt hyresavtal med fastighetsägaren, och därigenom förtydliga gränsdragningen 
mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare. 
 

Förvaltningens utredning 
Tidigare avtal har gåtts igenom med berörd fastighetsägare och företrädare för 
verksamheten, och ramar för fortsatt samarbete utarbetats i ett nytt avtal 

Till det nya avtalet bifogas en gränsdragningslista vilken följer samma struktur som 
den som fastighetsenheten nu nyttjar internt i samverkan med verksamheterna. 

På detta sätt skapas en hög igenkänningsfaktor och det blir tydligt att samma 
förhållningssätt gäller oavsett vem som är hyresvärd. 

Hyresnivån kommer att höjas något från 2021 med anledning av de investeringar 
som fastighetsägaren kommer att behöva göra, och som är underlag för en 
hyreshöjning.  

Månadshyran för den enskilde kommer att utgöra 4775 kr, vilket kan anses helt 
rimligt, vilket också framgår i e-post från enhetschef LSS/socialpsykiatri i e-post 
daterad 2020-09-24. 

 

 
 
 

http://www.lysekil.se/
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Dnr 
SBN T-2020-321 

 

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

 
 
 
 
Per Garenius Christian Wrangmo  
Samhällsbyggnadschef  Avdelningschef tekniska avdelningen  

Bilagor 
1. Hyresavtal Lokaler 
2. Hyresavtal Lgh 
3. Gränsdragningslista 
4. E-post Enhetschef LSS/Socialpsykiatri 

 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tekniska avdelningen 
Socialförvaltningen 

 

http://www.lysekil.se/


HYRESKONTRAKT
för lokal F-gatan 22/26 L

Hyresvärd

Hyresgäst

Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal Kryss i ruta innbär att den därefter följande texten gäller

Lokalens
adress, mm

Nr

Sid 1(4)

Namn Person/Organisationsnr

Namn

Adress Postadress

Fastighetsbeteckning Trappor Lokalnummer

Adress Postadress

och användning

Lokalens
storlek och

Förlängn.tid

Hyrestid

Uppsägn.tid

Inredning mm

Lokalens skick

Från och med den Till och med den

Uppsägning av detta 
kontrakt ska ske skriftligen 

före den avtalade hyrestidens utgång i 
annat fall är kontraktet förlängt med

månader för 
varje gång

Kommun

Lysekils kommun

månader

bilaga

212000-1389

Lysekil Kyrkvik 1:153 Lysekil Föreningsg 22/26 L

Föreningsgatan 22/26 453 30 Lysekil

Föreningsgatan 22/26 453 30 Lysekil

0

Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick till:

omfattning

Butiksarea i Kontorsarea i
plan     m² plan     m² plan     m² plan     m²

Lagerarea i Övriga utrymmen i Totalt ca m²

Omfattningen av de förhyrda lokalerna har markerats på bifogade ritning(ar)

tillfart för bil
för i- och 
urlastning

plats för 
skylt

plats för 
skyltskåp 
automat

Parkerings-
plats(er) för

garage-
platser för förråd

Lokalen uthyres

utan för verksamheten särskild inredning med för verksamheten särskild inredning

Vid hyresförhållandets upphörande skall hyresgästen, om inte annat överenskommits, bortföra honom tillhörig 
inredning och återställa lokalen i godtagbart skick

bilaga

bilar bilar

0 0 325 325

2021-01-01

Org.nr Telefon

2025-12-31

9

Mobiltelefon

3 år

Telefon
453 40 Lysekil

Aviseringsadress Postadress

GNA Invest AB

Falkvägen 28

559136-9219

har har inte

Angivna areor

inför avtalets tecknande gemensamt mätts upp

Om i avtalet angiven area avviker från uppmätt area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning
respektive hyresvärden rätt till högre hyra

Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalerna.  
Om till följd av hyresgästens åtgärder - vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande - lokalen vid avflyttningen 
innehåller material, som inte särskilt överenskommits att hyresvärden svarar för, skall hyresgästen avlägsna 
materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom förekommande avfallsskatt, transport 
och avgift för deponering eller motsvarande.

Ledningar för 
telefoni

Ledningar för 
datakom-
munikation

Hyresgästen bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni från den anslutningspunkt operatören 
anger till de ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.

Hyresvärden bekostar motsvarande ledningsdragning fram till lokalen. Ledningsdragning inom lokalen utförs 
och bekostas av hyresgästen men ska ske i samråd med hyresvärden.

Hyresgästen bekostar erforderlig dragning av ledningar för datakommunikation från den anslutningspunkt 
operatören anger till de ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.

Hyresvärden bekostar motsvarande ledningsdragning fram till lokalen. Ledningsdragning inom lokalen utförs 
och bekostas av hyresgästen men ska ske i samråd med hyresvärden.

0793361538

Sign SignObservera att det i vissa fall förutom kryss i ruta också erfordras att bilaga fogas till avtalet för 
att överenskommelsen i bilagan ska gälla. Detta gäller exempelvis index- och 
fastighetsskatteklausul och om hyresgästens rätt till nedsättning av hyra vid vanligt underhåll



HYRESKONTRAKT
för lokal

Sid 2(4)

Nr F-gatan 22/26 L

Indexklausul

samt kostnad

Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul

El hyresgästen har eget abonnemangIngår i hyran

VA-kostnad VA-tillägg utgåri enlighet med bifogad klausul

Kostnader för drift av särskild kyl/ventilationsanläggning utgår ienlighet med bifogad klausulKyla/ventilation

Ombesörjes och bekostas av hyresgästenTrappstädning

Emballage- och 

bilaga

Ingår i hyran

Bränsle/Värmetillägg utgår i enlighet med bifogad klausul bilaga

bilaga

bilaga

1

bilaga

bilaga

i förhållande till i fastigheten utgående lokalhyror (exkl ev moms) vid tiden för kostnadsökningen. För ej uthyrd lokal

skall hyresgäst med verkan från inträdd kostnadsökning erlägga ersättning till hyresvärden för på lokalen belöpande

Skulle efter avtalets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av

a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga varom riksdag, regering.
kommun eller myndighet kan komma att besluta

b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som ej enbart avser lokalen och som hyresvärden

Oförutsedda 
kostnader

åläggs att utföra till följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet

procent. Har andelen ej angivits utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl ev moms)

andel av den totala årliga kostnadsökningen för fastigheten 

total hyraper år utgörande hyra exkl nedan markerade tilläggKronorHyra

Erforderlig uppvärmning av lokalen ombesörjes av Varmvatten tillhandahålles

varmvatten
Värme och

bilagahyresvärden hyresgästen hela året inte alls

sophämtning
I den mån det åligger hyresvärden att dels tillhandahålla utrymme för lagring av sopor/emballage dels ordna bort-
transport av sådant avfall, åligger det hyresgästen att sortera och placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att 
utan kompensation medverka till ytterligare källsortering som hyresvärden kan komma att besluta.

Emballage- och sophämting

ingår i hyran

Ombesörjes och bekostas av hyresgästen (dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla sopkärl 
och erforderligt soputrymme)

ingår i hyran beträffande nedan markerade avfallsfraktioner. Det åligger hyresgästen att själv svara för och 
bekosta uppsamling, sortering, lagring och transport av hos hyresgästen förekommande avfallsfraqktioner som 
inte markerats nedan

grovsopor

komposterbart avfall

tidningspapper

batterier

lysrör

metallförpackningar

ofärgade glasförpackningar

färgade glasförpackningar

pappförpackningar

hushållsavfall hårda plastförpackningar

farligt avfall enl förordningen (1996:971)

och sandning

Fastighetsskatt bilagaersättning härför erläggs enligt särskild bestämmelse

Snöröjning 

ingår i hyran

ingår i hyran Ombesörjes och bekostas av hyresgästen

2

0

457 047

bilaga enl bilaga

Lokalens andel är 

Med skatt enl a) ovan avses ej moms och fastighetsskatt i den mån ersättning härför erläggs i enlighet med

görs därvid en uppskattning av marknadshyran för lokalen.

överenskommelse. Med oförutsedda kostnader menas sådana kostnader som vid avtalet ingående inte beslutats
av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen erläggs enligt vidstående regler för hyrans betalning.

Sign SignObservera att det i vissa fall förutom kryss i ruta också erfordras att bilaga fogas till avtalet för 
att överenskommelsen i bilagan ska gälla. Detta gäller exempelvis index- och 
fastighetsskatteklausul och om hyresgästens rätt till nedsättning av hyra vid vanligt underhåll



HYRESKONTRAKT
för lokal

Sid 3(4)

Nr F-gatan 22/26 L

Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till  moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran
erlägga vid varje tillfälle gällande moms

Om fastighetsägaren/hyresvärden efter beslut av skattemyndigheten blir skattskyldig till moms för

Momsen som erläggs samtidigt med hyran beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande

uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms

regler för moms på hyra, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar

Mervärdesskatt

(moms)

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande - såsom upplåtelse av lokalen i andra hand (även 
upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse - blir återbetalningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdes-
skattelagen skall hyresgästen fullt ut ersätta hyresvärden med det återbetalda beloppet. Hyresgästen skall vidare utge 
ersättning för den kostnadsökning som följer av hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på 
driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

Hyran erläggs utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje

genom insättning på 

bankgiroHyrans 

betalning kalendermånads början

plusgiro

kalenderkvartals början 304-3890

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen erlägga dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig
betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. Ersättning för påminnelse utgår med 
belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

Ränta

påminnelse
Betalnings-

Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalerna
och av honom tillhandahållen inredning dock att hyresgästen ansvarar för underhåll enl bilaga

tillhandahållen av hyresvärden. Utöver detta omfattas hyresgästens underhållsskyldighet enl bilaga

Fördelning av underhållsansvaret framgår av särskild bilaga

Underhåll mm

Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt inre underhåll av ytskikt på golv, väggar och tak samt inredning 

Skötsel och 
drift

Om inte annat överenskommits åligger det hyresvärden att i förkommande fall ombesörja skötsel, drift och under-
håll av allmänna och gemensamma utrymmen.

Hyresgästen äger ej rätt att utan hyresvärdens skriftliga godkännande, i lokalen eller eljest inom fastigheten, utföra 
inrednings- och/eller installations- eller ändringsarbeten som direkt berör bärande byggnadsdelar eller för 
fastighetens funktion viktiga installationer såsom VA-, el, ventilationssystem etc,  tillhöriga hyresvärden.

Sprinklerhuvuden och anordningar för ventilation får inte av hyresgästen byggas in i inredning så att effekten av 
sådana anordningar försämras. Det åligger hyresgästen att vid utförande av inredningsarbeten se till att funktionen 
hos radiatorer och andra uppvärmningsanordningar i allt väsentligt behålls.

Revisions-
besiktningar

Om vid av myndighet påkallad revisionsbesiktning av el- och sprinkleranordningar konstateras fel och brister i 
hyresgästen tillhörig installation, åligger det hyresgästen att på egen bekostnad inom av myndigheten föreskriven 
tid utföra begärda åtgärder. Om hyresgästen inom nämnda tid ej åtgärdat fel och brister äger hyresvärden att på 
hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som myndigheten föreskrivit.

Tillgänglighet 
till vissa 
utrymmen

Utrymmen som fastighetsskötare och personal från Energiverket, VA-verket, Telia eller motsvarande måste ha 
tillgång till, ska vad ankommit på hyresgästen hållas lätt tillgängliga genom att inte blockera tillträdet till sådana 
utrymmen med skåp, backar, varor och dylikt.

Byggvaru-
deklarationer

Om hyresgästen i enlighet med bestämmelser i detta avtal eller eljest utför underhålls-, förbättrings-, eller 
ändringsarbeten avseende lokalen ska han för hyresvärden i god tid för arbetets utförande förete byggvaru-
deklarationer - i den mån sådana finns utarbetade - för de produkter och material som ska tillföras lokalen.

PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov vidtar ändringar i lokalerna och hyresvärden till följd härav enligt reglerna i 
PBL tvingas utge byggnadsavgift eller tilläggsavgift ska hyresgästen till hyresvärden utge motsvarande belopp

Nedsättning 
av hyra

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta 
lägenheten/lokalen i avtalat skick eller anat arbete som särskilt anges i detta avtal.

Hyresgästens rätt till nedsättning av hyran när hyresvärden utför sedvanligt underhåll av de 
förhyrda lokalerna eller fastigheten i övrigt regleras i bilaga. bilaga

hyresvärden

att på eget ansvar och på egen bekostnad svara för de åtgärder, som av försäkrings-
bolag eller byggnadsnämnd, miljö-hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller annan 
myndighet efter tillträdesdagen kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd 
användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtages.

Det åligger

hyresgästen

Sign SignObservera att det i vissa fall förutom kryss i ruta också erfordras att bilaga fogas till avtalet för 
att överenskommelsen i bilagan ska gälla. Detta gäller exempelvis index- och 
fastighetsskatteklausul och om hyresgästens rätt till nedsättning av hyra vid vanligt underhåll

Myndighets-
krav mm



HYRESKONTRAKT
för lokal

Sid 4(4)

Nr F-gatan 22/26 L

Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla glasförsäkring beträffande samtliga till lokalen 
hörande fönster, skyltfönster och entrédörrar

Det åligger

Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om 
hans åtagande inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund 
av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte 
råder över och inte heller kunnat förutse.

Förutsättning för detta avtals giltighet är att säkerhet i form av

Lås-
anordningar

Överens-
kommelse om 
avflyttning

På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör kontraktet att gälla

Detta kontrakt som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande ex, av vilka parterna

Ort/datum

Hyresvärd

Frånträdande hyresgäst

Ovanstående hyreskontrakt överlåtes fr.o.m.                             på

Tillträdande hyresgäst

Hyresgästen äger efter samråd med värden rätt att uppsätta för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning 
att hyresvärden ej har befogad anledning vägra och att hyresgästen inhämtat erforderliga tillstånd av berörda 
myndigheter. Vid avflyttning åligger det hyresgästen att återställa i godtagbart skick. Vid mera omfattande 
fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering åligger det hyresgästen att på egen bekostnad och utan ersättning 
nedmontera och åter uppmontera skyltar, markiser och antenner.

Skyltar, 
markiser, 
fönster, dörrar 
etc

Hyresvärden förbinder sig att inte uppsätta automater och skyltskåp på ytterväggarna på de av hyresgästen 
förhyrda lokalerna utan hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen optionsrätt att uppsätta automater 
och skyltskåp på ifrågavarande väggar

hyresvärden

hyresgästen

svarar för skador på grund av åverkan på fönster, skyltfönster, entrédörrar och skyltar

hyresvärden

att utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som 
krävs för giltigheten av hyresgästens affärs- eller företagsförsäkringhyresgästen

Force majeure

Särskilda 
bestämmelser

Underskrifter tagit varsitt. Tidigare avtal mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.om. detta avtals ikraftträdande

Ort/datum

Hyresgäst

Ort/datum

Hyresvärd Hyresgäst

Överlåtelse

Ovanstående 
överlåtelse 
godkännes

Ort/datum Hyresvärd

Person/orgnr

samt övrigt

Säkerhet

bankgaranti borgen enligt bilaga bilaga

Lysekils kommunGNA Invest AB

Namnförtydligande Namnförtydligande

fr o m den  till vilken dag hyresgästen förbinder sig att avflytta. 

Ort/datum

Observera att det i vissa fall förutom kryss i ruta också erfordras att bilaga fogas till avtalet för 
att överenskommelsen i bilagan ska gälla. Detta gäller exempelvis index- och 
fastighetsskatteklausul och om hyresgästens rätt till nedsättning av hyra vid vanligt underhåll



Indexklausul
För lokal Bilaga nr 1

Avser

Hyresvärd

Hyresgäst

Klausul

Underskrifter

Hyreskontrakt nr I fastigheten

Namn

Namn

Person/Org. nr

Person/Org. nr

457 047,00 100
0,00

F-gatan 22/26 L

Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor skall % eller

Lysekil Kyrkvik 1:153

5591369219GNA Invest AB

kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i

konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basår) tillägg till hyresbeloppet utgå med en viss procent

på bashyran  enligt nedanstående grunder

För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/1 - 30/6 anses bashyran anpassad till
indextalet för oktober månad året innan

För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/7 - 31/12 anses bashyran istället anpassad till
indextalet för oktober månad under samma tid

Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran enligt ovan anses anpassad utgör bastal
såvida inte annat avtalats enligt följande genom angivande av år.

Annat överenskommet bastal, nämligen indextalet för oktober månad år

Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit  i förhållande till bastalet, 
ska tillägg utgå med det procenttal varmed indextalet ändrats i förhållande till bastalet.

I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid hyresförändringen beräknas
på basis av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad

Utgående hyra ska dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet.

Hyresändringen sker alltid fr o m 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning

Ort och datum Ort och datum

Hyresvärd Hyresgäst

Namnförtydligande

GNA Invest AB Lysekils kommun

Lysekils kommun 212000-1389

Namnförtydligande

Sid 1(2)



Anvisningar till indexklausul för lokal

Om hela eller viss andel av det i avtalet angivna hyresbeloppet ska utgöra bashyra är en förhandlingsfråga 
och kan bero på hyresvilkoren i  övrigt (såsom exempelvis hyrans storlek i kr/m² och år samt vilka övriga 
förpliktelser som åvilar hyresgästen m m).

Bashyra

Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annat anges 
genom angivande av år (se bestämmelserna på sid 1).

Bastalet

Sid 2(2)

Jämförelse mellan indextalen sker så snart oktoberindexet blir känt. De senaste åren har detta blivit känt 
omkring 20 november.

Beräkning av indextillägg

Följande formel kan användas för att beräkna det procenttal som ligger till grund för hyreshöjningen. 

A*100

Anta att bashyran var 100.000 kr och kontraktet skrevs i början av 2006 så 2005 är basåret. 
Oktoberindex för basåret 2005 är 282,40 och för 2007 är index 293,85

P = ------------
B

är procenttalet som ska räknas fram och ligger till grund för höjningen

antal enheter som KPI höjts sedan basåret dvs aktuellt index minus index för basåret.

bastalet dvs det index som gällde för basåret.

A
P

B

Exempel på hyrestillägg för år 2008

Höjningen av index är alltså 293,85 minus 282,40 vilket är 11,45 som då ska multipliceras med 100 
och delas med bastalet 282,40 vilket totalt blir 4,055. Hyrestillägget bli 4,055% på 100.000 vilket 
ger en höjning på 4.055 kr för år 2008



Fastighetsskatteklausul
För lokal Bilaga nr 2

Avser

Hyresvärd

Hyresgäst

Klausul

Underskrifter

Hyreskontrakt nr I fastigheten

Namn

Namn

Person/Org. nr

Person/Org. nr

100,00

0,00

0,00

0,00

F-gatan 22/26 L

Tillämpligt alternativ markeras med kryss samt ifyllande av erforderliga uppgifter

Lysekil Kyrkvik 1:153

5591369219GNA Invest AB

utgör vid avtalets tecknande

I den mån de delar av fastigheten som utgörs av lokaler är/blir skattepliktig till fastighetsskatt skall hyresgästen

samtidigt med hyran till hyresvärden erlägga ersättning härför enligt markerat alternativ.

Hyresgästen skall utöver i avtalet angivet hyresbelopp erlägga ersättning för sin andel av vid varje tillfälle

utgående fastighetsskatt för lokaler. Hyresgästens andel skall anses vara

Enligt de regler som är kända vid avtalets tecknande utgör ersättningen som hyresgästen ska betala 

vid hyrestidens början

Ersättning för på lokalen belöpande fastighetsskatt ingår i det avtalade angivna hyresbeloppet och

kr.

Lokalens andel av fastighetsskatten för lokaler anses vara  procent. Hyresgästen ska 

erlägga ersättning för sin andel av, efter avtalets tecknande, inträffade ändringar (oavsett skälet)

av fastighetsskatten för lokaler i den mån skatten överstiger den i hyran ingående ersättningen

för fastighetsskatten

ersättning som enligt ovan ingår i den i avtalet angivna hyra likväl utgå med minst ursprungligt belopp

Skulle fastighetsskatten minska eller upphöra så att hyresgästens andel av ersättningen understiger den

procent.

Sålunda medför i avtalet förekommande andra klausuler (tex index) att det totala hyresbeloppet som

hyresgästen betalar kan vara högre än den i avtalet angivna hyressumman.

Ort och datum Ort och datum

Hyresvärd Hyresgäst

Namnförtydligande

GNA Invest AB Lysekils kommun

Lysekils kommun 212000-1389

Hyresgästens ovan angivna andel som skall vara oförändrad under hyrestiden har beräknats enligt följande

kr.

Namnförtydligande



HYRESKONTRAKT
för bostadslägenhet Föreningsg 22/26

Hyresvärd

Hyresgäster

Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal Kryss i ruta innbär att den därefter följande texten gäller

Lägenhetens
adress, m

Nr

Sid 1(2)

Namn

Namn

Personnummer

Personnummer

Namn Org.nr

Adress Postadress

Telefon

Fastighetsbeteckning Trappor Objektnr (Hyresvärdens nr)

Adress Postadress

användning
Lägenheten uthyres för att användas till bostad 

Lägenhetens
storlek

Lägenhetstyp (antal rum osv) Lägenhetens yta i kvm ca

Till
lägenheten hör

Vindsutrymme nr Källarutrymme nr

Hyrestid

Uppsägning

Förlängning

alt 1

Från och med den

och tills vidare

2021-01-01

Uppsägning ska ske skriftligen tidigast  till
månadsskifte som inträffar närmast efter
tre månader från uppsägningsdagen

Lägenhetens

alt 2

Hyresgästföreningen

till och med

Uppsägning ska ske minst dagar före
hyrestidens utgång
I annat fall är kontraktet förlängt med
månad(er) för varje gång

Förhandlings
klausul

Parterna förbinder sig att godta den hyra och de andra hyresvillkor, lägenhetens och husets skick, gemensamma
anordningar i huset samt övriga boendeförhållanden i den mån de rör hyresgästernas gemensamt varom på
grundval av gällande förhandlingsordning överenskommelse kan komma att träffas mellan å ena sidan
hyresvärd eller organisation av fastighetsägare i vilken hyresvärden är medlem,
och å andra sidan organisation av hyresgäster.

Med organisation av hyresgäster ovan avses: 

Värme och
varmvatten

Erforderlig uppvärmning av
lägenheten ombesörjes av

Kommun

hyresvärden hyresgästen
Varmvatten tillhandahålles

hela året

Tillägg till
hyran

Kostnader för uppvärmning och
varmvatten VA

betalas av hyresgästen efter
individuell mätning enligt bifogad klausul

bilaga

Hushållsel hyresgästen har eget abonnemang ingår i hyran

Trappstädning ingår i hyran ombesörjes och bekostas av hyresgästen

Garage/bilplats

x

Hyrans
betalning

Hyran skall erläggas i förskott sista vardagen för varje kalendermånads början till
plusgiro nr eller bankgiro nr

272

eller kontant till hyresvärden
eller dennes ombud

Betalnings-
påminnelse

Vid försenad hyresinbetalning skall hyresgästen erlägga ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om
ersättning för inkassokostnader mm. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt
förordningen om ersättning för inkassokostnader mm.

Reservnycklar Hyresgästen medger medger ej hyresvärden rätt att inneha reservnyckel till lägenheten

12

304-3890

Övrigt På sida 2 "Allmänna villkor" och "Särskillda bestämmelser" gäller för hyresavtalet.
Detta kontrakt som inte utan särskillt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka 
parterna tagit varsitt. Tidigare hyresavtal mellan parterna upphör att gälla fr o m dagen för detta avtals ikraftträdande.

Underskrifter Ort/datum Ort/datum

Personnr

Personnr

GNA Invest AB 559136-9219

Falkvägen 28 453 40 Lysekil

GNA Invest AB

Lysekils kommun 212000-1389

Lysekil Kyrkvik 1:153

Föreningsgatan 22/26

Lysekil

453 30

Föreningsg 22/26

Lysekil

Avser 12 lägenheter 402

Hyra
Hyra per månad Hyra per år
57 301 kr 687 612 kr

212000-1389Lysekils kommun

Lägenhetstsnr (Folkbokföringen

Mobiltelefon
0793361538

Telefon

Namnförtydligande 

Bilplats saknas Särskilt avtal gäller Ingår i hyran

Elmätare nr

nr



HYRESKONTRAKT
för bostadslägenhet

Sid 2(2)

Nr Föreningsg 22/2

Hyresgästen äger inte erhålla nedsättning i hyran för tid, varunder hyresvärden låter verkställa arbete för sedvanligt
underhåll av lägenheten eller fastigheten. Arbetet skall dock utföras utan onödig tidsutdräkt.

I enlighet med hyreslagen åligger det hyresgästen att väl vårda lägenheten och vad som hör till denna samt vid dess
nyttjande iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. 

Hyresgästen förbinder sig

att inte utan hyresvärdens eller hyresnämndens tillstånd upplåta lägenheten i andra hand

att inte utan hyresvärdens samtycke uppsätta anslag, skyltar, markiser, utomhusantenner eller dylikt på fastigheten.
Om sådant samtycke föreligger ska hyresgästen på egen bekostnad ta ner och i förekommande fall sätta upp 
dessa igen. Hyresgästen har dock rätt att sätta upp meddelande på anslagstavla som är avsedd för sådant ändamål

att på egen bekostnad låta bortforsla för sopnedkast, soptunna eller soprum olämpligt avfall såvida inte hyresvärden
särskilt tillhandahåller container eller liknande för sådant avfall

att hålla till lägenheten hörande balkong eller altan fri från snö och is

att i fastigheten där trappstädning inte ingår i hyran i tur med övriga hyresgäster ombesörja trappstädningen

att hålla lägenheten tillgänglig för sotning och rensning av kanaler

att vid avflyttning lämna lägenheten väl rengjord samt att då till hyresvärden överlämna samtliga port- och dörrnycklar,
även om de anskaffats av hyresgästen

Hyresvärden fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om
hans/hennes åtaganden alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras

på grund av krig eller upplopp

på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som
hyresvärden inte råder över eller inte heller kunnat förutse

Allmänna

villkor

Särskilda

bestämmelser

Avtalstiden är 5 år med 9 månaders uppsägning. Efter 5 år förlängs avtalet med ett år i taget och med fortsatt
9 månaders uppssägning.

Hyresdebitering sker per kvartal.

Vi hänvisar till gränsdragningslistan som bifogas.

Överens-

kommelse om

avflyttning

På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör kontraktet att gälla fr o m den ____________ till vilken dag
hyresgästen förbinder sig att jämte husfolk ha avflyttat

Ort/datum

Hyresvärd Hyresgäst(er)

Hyresgästens maka/make/sammanboende

Hyresgästens nya adresNamförtydligande

Ort/datum



GNA-Invest AB

GRÄNSDRAGNINGSLISTA FASTIGHET - VERKSAMHET
Fastställd 2020-05-23 av GNA Invest AB

Begrepp Innebörd Förklaring
T Tillsyn Angiven part ansvarar för okulär besiktning av förvaltningsobjekt, en inredning eller en utrustning för att kontrollera status.
S Skötsel Angiven part ansvarar för åtgärder som t ex justering eller vård (skötsel) av förvaltningsobjekt, inredning eller utrustning för att bibehålla funktionen/kvaliteten.
R Reparation Angiven part ansvarar för akuta åtgärder för att laga ett trasigt förvaltningsobjekt, inredning eller utrustning för att återställa funktionen/kvaliteten.
UH Underhåll Angiven part ansvarar för att utföra underhållsåtgärder/service på  ett förvaltningsobjekt, inredning eller utrustning för att säkerställa bibehållen funktion/kvalitet.
I Investering Angiven part ansvarar för åtgärder för att investera i ett förvaltningsobjekt, inredning eller utrustning för att återupprätta (utbyte) eller utveckla funktionen/kvaliteten.

Övriga förklaringar
Fastighet En fastighet kan innehålla såväl mark som byggnader, och har en fastighetsbeteckning.
Byggnad En byggnad är antingen en huvudbyggnad eller en komplementbyggnad, men är oavsett det redovisningsmässigt uppdelad i komponenter.
Lokal En lokal är en uthyrbar yta i en byggnad
Byggnadsdel En byggnadsdel är detsamma som en komponent
Förvaltningsobjekt

HV Hyresvärd Lysekils kommuns fastighetsenhet
HG Hyresgäst Hyresgäst är den verksamhet, kommunal eller kommersiell, som har hyreskontrakt för en hel byggnad eller en eller flera lokaler i en byggnad

Drifttekniker Den person som ur Hyresvärdens synvinkel utför dennes fastighetsägaransvar och som har funktionsansvar för viss funktion.
Fastighetstekniker Den person som ur Hyresvärdens synvinkel utför dennes fastighetsägaransvar.
Verksamhetsvaktmästare Den person som stödjer Hyresgästen med verksamhetsrelaterade uppgifter.
Inredning (HV ansvar) Väggfasta möbler och installationer som tillhör byggnaden
Utrustning (HG ansvar) Skolbänkar, stolar, bord, bokhyllor, arkivskåp, whyte-boardtavlor, kaffemaskiner, lösa kylar, frysar och microvågsugnar samt belysning som ej tillhör allmänbelysning, datorer, projektorer 

eller annan teknisk utrustning som verksamheten nyttjar för egen del

GRÄNSDRAGNINGSLISTA
KOD OBJEKT HV HG HV HG HV HG HV HG HV HG
Fastighet Yttre miljön
1.1 Grönyteskötsel X X X X X
1.2 Snöskottning X X X X X
1.3 Planteringar X x x x x
1.4 Planteringar pedag. X X X X X
1.5 Skrapgaller X X X X X
1.6 Trappor och ramper X X X X X
1.7 Soffor, stationära x x x x x
1.8 Soffor och trädgårdmöbler (lösa) X X X X X
1.9 Sopkärl X X X X X
1.10 Staket, grindar och spaljeer X X X X X
1.11 Trafikmärken X X X X X
1.12 Stängning/släckning X X X X X
Fastighet Inre miljön
2.1 Bänkar X X X X X
2.2 Stolar X X X X X
2.3 Bord X X X X X
2.4 Elevskåp X X X X X
2.5 Kapphyllor X X X X X
2.6 Klädkrokar X X X X X
2.5 Blommor och utsmyckning X X X X X
2.6 Övriga möbler X X X X X

Dörrar, Fönster och Belysning efter verksamhetens avslut resp dag

KOMMENTARERTILLSYN SKÖTSEL REPARATION UH/SERVICE INVESTERING

All handskottning löses av fastighetstekniker/vaktmästare



2.7 Textilmattor (lösa) X X X X X
2.8. Grundstädning X x x x X
2.9. Extra städning x x x x X
2.10 Grundutrustning WC/RWC X X X X X
2.11 Torkskåp X X X X X

GRÄNSDRAGNINGSLISTA
KOD OBJEKT HV HG HV HG HV HG HV HG HV HG
Grund och Stomme
3.1 Bärande konstruktioner X X X X X
3.2 Håltagningar X X X X X
3.3 Dräneringssystem X X X X X

Stomkompletteringar
4.1 Fönster X X X X X
4.2 Dörrar X X X X X
4.3 Hissar X X X X X

Tak och Ytterväggar
5.1 Yttertak X X X X X
5.2 Fasad X X X X X
5.3 Sockel X X X X X
5.4 Entrépartier X X X X X
5.5 Häng- och stuprör X X X X X
5.6 Fasadskyltar Namn X X X X X
5.7 Fasadskyltar Info x x x x x

Energi- och värmesystem
6.1 Ventilationsaggregat X X X X X
6.2 Till- och Frånluftsdon X X X X X
6.3 Filterbyte X X X X X
6.4 Solelanläggning X X X X X
6.5 Klimat-/Kylanläggning X X X X X
6.6 Radiatorer X X X X X
6.7 Värmepumpsanläggning X X X X X
6.8 Styr- och reglerutrustning X X X X X
6.9 Persienner X X X X X
6.10 Markiser X X X X X
6.11 Övrig solavskärmningsåtgärder X X X X X

GRÄNSDRAGNINGSLISTA
KOD OBJEKT HV HG HV HG HV HG HV HG HV HG
VA-system
7.1 Servisledningar vatten och avlopp X X X X X
7.2 VVB/VVC X X X X X
7.3 Golvbrunnar X X X X X
7.4 Avlopp X X X X X
7.5 Vattenlås X X X X X
7.6 Porslin X X X X X

Tekniska installationer
8.1 Undercentraler X X X X X
8.2 Servisledningar el, fiber X X X X X
8.3 Allmän belysning armaturer) X X X X X
8.4 Byte av ljuskälla i allmän belysning X X X X X
8.5 Eluttag och strömbrytare X X X X X
8.6 Elledningar till huvudströmbrytare i kök X X X X X
8.7 Luftreningsutrustning X X X X X
8.8 Teleuttag X X X X X

Hyresgäst ansvarar för normal daglig skötsel enligt skötselinstruktion

Nyinvestering bekostas helt av hyresgäst, ingår ej i hyra.

TILLSYN SKÖTSEL REPARATION UH/SERVICE INVESTERING KOMMENTARER

TILLSYN SKÖTSEL REPARATION UH/SERVICE INVESTERING KOMMENTARER



8.9 Datauttag X X X X X

Larm och Säkerhet
9.1 Brandskyddsdokumentation Fastighet X X X X X
9.2 Brandlarm X X X X X
9.3 Utrymningslarm X X X X X
9.4 Utrymningsplaner X X X X X
9.5 Utrymningskyltar X X X X X
9.6 Handbrandsläckare X X X X X
9.7 Brandfiltar X X X X X
9.8 Utrymningsskyltar (belysta/genomlys) X X X X X

GRÄNSDRAGNINGSLISTA
KOD OBJEKT HV HG HV HG HV HG HV HG HV HG

Ytskikt
10.1 Innervägg/-dörrar X X X X X
10.5 Golvbeläggning X X X X X
10.6 Måleri X X X X X

Snickerier
11.1 Fönster X X X X X
11.2 Dörrar X X X X X
11.3 Låssystem X X X X X
11.4 Dörrstängare X X X X X

Köksutrustning
12.1 Storköksutrustning X X X X X
12.2 Köks- och Skåpsinredning, väggfast X X X X X
12.5 Kyl-, sval- och frysskåp (lösa) X X X X X
12.8 Diskmaskiner X X X X X

GRÄNSDRAGNINGSLISTA
13.1 Fastighetsjour X X X X X
13.2 Avfallshantering X X X X X
13.4 Städ X X X X X
13.5 Skadedjursbekämpning X X X X X
13.6 Tvätt entrémattor X X X X X
13.7 EN-besiktningar X X X X X
13.8 OVK-besiktningar X X X X X
13.9 SBA (SystematisktBrandskyddsarbete) X X X X X
13.10 Låsningsscheman X X X X X
13.11 Uthyrning X X X X X
13.12 Skadegörelse/Åverkan X X X X X

Mark
14.1 Markägare X X X X X
14.2 Markinköp/Fastighetsreglering X X X X X
14.3 Nyttjanderättsavtal X X X X X

Markanläggningar
15.2 Cykelställ X X X X X
15.3 Flaggstänger X X X X X Befintliga, hyresgäst svarar för nytillkommande. Plats skall dialogiseras med fastighetsägare.

 Onormalt slitage bekostas av hyresgäst

Polisanmälningar, arkivering?

 Onormalt slitage bekostas av hyresgäst
 Onormalt slitage bekostas av hyresgäst

Genomförs på entreprenad genom RAMBO AB försorg

Genomförs på entreprenad genom upphandlat ramavtal

Genomförs på entreprenad genom upphandlat ramavtal

Egen regi

Genomförs via KontaktPerson
Genomförs via KontaktPerson

Genomförs på entreprenad genom upphandlat ramavtal

Genomförs av hyresgäst

Befintliga, hyresgäst svarar för nytillkommande. Plats skall dialogiseras med fastighetsägare.

 Onormalt slitage bekostas av hyresgäst

 Onormalt slitage bekostas av hyresgäst
 Onormalt slitage bekostas av hyresgäst
 Onormalt slitage bekostas av hyresgäst

Enligt särskilda överenskommelser inom SBA

Se särskild SBA-instruktion

Genomförs på entreprenad genom upphandlat ramavtal
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Från: Susanne Karlsson
Till: Peter Karlsson
Ärende: Sv: Sv: Sv: Föreningsgatan 22/26
Datum: den 24 september 2020 14:22:11

Hej Peter!
 
Jag har läst igenom och inte heller jag ser något avvikande eller konstigt utifrån mitt perspektiv.
Beträffande de boendes hyror har jag tagit den totala summan och delat på 12 boende och får
då fram en hyra på 4775:-/mån och det ser rimligt ut.
 
Jag tycker vi slutför processen så kan GNA Invest också påbörja arbetet med nytt nyckel- och
brandsystem.
 
Tack för all hjälp! Detta kommer underlätta mycket 
 
 
 
Med vänlig hälsning
 
Susanne Thorin Karlsson
Enhetschef
LSS/Socialpsykiatri
Socialförvaltningen
 
Tel. 0523- 61 33 85
Susanne.thorinkarlsson@lysekil.se
 
 
 
 

Från: Peter Karlsson <Peter.Karlsson2@lysekil.se> 
Skickat: den 24 september 2020 09:36
Till: Susanne Karlsson <Susanne.ThorinKarlsson@lysekil.se>
Ämne: VB: Sv: Sv: Föreningsgatan 22/26
 
Hej Susanne!
 
Inser att jag missat ett tidigare mail, men här kommer nu förslag till hyresavtal avseende
Föreningsgatan 22 och 26, inkl förslag till gränsdragningslista.
Jag har kollat och tycker att såväl hyresavtal som gränsdragningslista ser OK ut, men du får
bedöma hyresnivåerna med hänsyn till vad ni tidigare betalat och med hänsyn till de boende.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Peter Karlsson
Fastighetschef, Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
 
Tel. 0523-61 31 43 |  Mob. 076-696 43 16  |  peter.karlsson2@lysekil.se  
Lysekils kommun, 453 80 Lysekil

mailto:Susanne.ThorinKarlsson@lysekil.se
mailto:Peter.Karlsson2@lysekil.se
mailto:Susanne.thorinkarlsson@lysekil.se
mailto:peter.karlsson2@lysekil.se


 
 
 
 

Din integritet är viktig för oss och vi är noggranna med att bara hantera de personuppgifter vi
behöver för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, eller den tjänsten berör. Om du vill
veta mer om hur vi behandlar personuppgifter, vänligen besök kommunens hemsida på:
Så här hanterar Lysekils kommun dina personuppgifter

Din integritet är viktig för oss och vi är noggranna med att bara hantera de
personuppgifter vi behöver för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, eller den
tjänsten berör. Om du vill veta mer om hur vi behandlar personuppgifter, vänligen besök
kommunens hemsida på:
Så här hanterar Lysekils kommun dina personuppgifter

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flysekil.se%2Fkommun-och-politik%2Fkommunfakta%2Fsa-har-hanterar-lysekils-kommun-dina-personuppgifter.html&data=02%7C01%7CPeter.Karlsson2%40lysekil.se%7Ce5a87e10070c49fe9cf108d860847630%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637365469312812336&sdata=CYdwC9diY%2BvBja5moU4cMTE6wj11moI%2FDE5aBjYkSYA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flysekil.se%2Fkommun-och-politik%2Fkommunfakta%2Fsa-har-hanterar-lysekils-kommun-dina-personuppgifter.html&data=02%7C01%7CPeter.Karlsson2%40lysekil.se%7Ce5a87e10070c49fe9cf108d860847630%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637365469312812336&sdata=CYdwC9diY%2BvBja5moU4cMTE6wj11moI%2FDE5aBjYkSYA%3D&reserved=0
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Datum 
2020-10-29 

Dnr 
SBN T-2020-322 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Peter Karlsson 
peter.karlsson2@lysekil.se 
 
 

Elsäkerhetsansvar inom Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Till Elsäkerhetsverket, som är föreskrivande och tillsynsansvarig myndighet för 
elsäkerhet, rapporterades 546 olycksfall och 323 tillbud under år 2019 – en ökning 
av antalet olycksfall med ca 20 % sedan år 2018. I de flesta kommunalt ägda 
byggnaderna finns elektriska anläggningar. 
Enligt elsäkerhetslagen har innehavaren ett omfattande ansvar för säkerhetsarbetet 
i elanläggningar, att vidta åtgärder om brister upptäcks, samt att tillse att 
installationsföretag är anmälda till Elsäkerhetsverkets register och att de har rätt 
kompetens och ev. certifikat för uppdraget. 
Om det försäkrade byggnadsvärdet eller verksamheten uppnår de styrande 
egendomsbeloppen som redovisas i Elektriska Nämndens anvisning F200 ställer 
försäkringsbolagen krav på revisionsbesiktning. Beloppsgränserna skiljer sig åt 
beroende på typ av verksamhet. Sådan revisionsbesiktning utförs av 
Brandskyddsföreningen/Elektriska Nämnden. Med revisionsbesiktning uppfylls 
myndigheternas krav på särskild kontroll enligt ELSÄK-FS 2008:3 
Mot ovanstående bakgrund har fastighetsenheten gjort en sammanställning av 
gällande regelverk. Det är enhetens uppfattning att kommunstyrelsen i sin roll som 
arbetsmiljöansvarig, är att anse som innehavare och därvid också ansvarig för 
elsäkerheten vid de fastigheter som Lysekils kommun äger. 
Fastighetsenheten bedömer att kommunstyrelsen ur ett arbetsmiljöperspektiv bör 
fördela arbetsmiljöuppgifter inom elsäkerhetsansvaret, då det idag inte finns 
upptaget i gällande delegationsordning. 
 
Läs mer:  
https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/innehavare-av-elanlaggning/din-
anlaggning-ditt-ansvar/ 
 
https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/elbesiktning/pdf/en_massfol
der_a4_2019_web.pdf 
 
Mot denna bakgrund har fastighetsenheten gjort en redovisning av gällande 
regelverk och rutiner vid kontoret, under vilket det konstaterats att sådan 
fördelning saknas. 
 

Förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna fastighetsenhetens redovisning 
om elsäkerhetsansvar.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överföra ärendet till kommunstyrelsen, då 
arbetsmiljöansvaret inte är fördelat till nämnderna. 

http://www.lysekil.se/
https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/innehavare-av-elanlaggning/din-anlaggning-ditt-ansvar
https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/innehavare-av-elanlaggning/din-anlaggning-ditt-ansvar
https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/elbesiktning/pdf/en_massfolder_a4_2019_web.pdf
https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/elbesiktning/pdf/en_massfolder_a4_2019_web.pdf
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att fördela 
arbetsmiljöuppgifter enligt bilaga 1 till samhällsbyggnadschefen, för att denne i sin 
tur får fördela uppgifterna i samhällsbyggnadsförvaltningens organisation. 

Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt fastighetsenheten att till nämndens nästa 
möte utarbeta följande: 

− lista på vilka fastigheter där annan part kan anses vara innehavare. 
− förslag till egenkontrollprogram. 

 

Ärendet 
Att utreda elsäkerhetsansvaret inom Lysekils kommun, och att klara ut 
ansvarsförhållandet mellan kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Förvaltningens utredning 
Av lagstiftningen inom elsäkerhetsområdet framgår tre typer av ansvar för 
elsäkerheten: 

1. Anläggningsansvar  

Gränsdragning mellan hyresvärd och hyresgäst.  

Anläggningsansvaret syftar till att säkerställa att ellagstiftningens krav beträffande 
tillsyn av elanläggningar är uppfyllda.   

Enligt §6 Elsäkerhetslagen (2016-732) svarar ”innehavaren” av en elektrisk 
anläggning för att förebygga att anläggningen vållar person- eller sakskada eller 
störning i driften.  Begreppet innehavare är inte definierat i ellagstiftningen. 
Vanligen brukar man säga att innehavare är den som råder över anläggningen. Att 
råda över en elektrisk anläggning innebär inte bara rätt att nyttja den, utan också 
rätt att utföra åtgärder på den, t.ex. utöka eller förändra den elektriska 
installationen. Det innebär emellertid också skyldighet att se till att anläggningen är 
säker och skyldighet att utöva tillsyn.   

Det är fastighetsenhetens uppfattning att nämnden är att anse som innehavare och 
därmed ansvarig för elsäkerheten för de kommunala fastigheterna, men att 
nämnden i sin tur kan delegera arbetsmiljöuppgifter nedåt i organisationen. 

I vissa fall kan det vara så att det inte är nämnden som är att anse som innehavare 
av den elektriska anläggningen utan hyresgästen. Nämnden måste då i avtal ange 
hur ansvaret för tillsyn av den elektriska anläggningen skall regleras.   

Mot denna bakgrund föreslår fastighetsenheten att nämnden uppdrar till 
förvaltningen att kartlägga i vilka fastigheter det är fastighetsägaren, d.v.s. 
nämnden som har elsäkerhetsansvaret och om det finns fastigheter inom 
kommunen där det är hyresgästen/hyresgästerna som har detta ansvar, samt att 
därefter i sådant fall förtydliga befintliga hyresavtal, antingen då sådant förnyas 
eller i särskilda avtal fram till dess. 

Rutiner för fortlöpande kontroll och tillsyn Enligt 4 § starkströmsförordningen 
(2009:22) ska innehavaren av en starkströmsanläggning fortlöpande kontrollera 
anläggningens säkerhet.   

http://www.lysekil.se/
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Den fortlöpande tillsynen avser den dagliga tillsynen av den elektriska 
anläggningen och anslutna utrustningar. Alla inom fastighetsenheten vet att man 
skall rapportera upptäckta fel och brister och till vem man ska rapportera. Detta 
gäller även för verksamheterna ute i fastigheterna. Det är därför viktigt att det finns 
en utsedd person i verksamheten som har i uppgift att ta emot sådan information 
och se till att lämpliga åtgärder vidtas.   

På fastighetsenheten är det enhetens drifttekniker el som är kontaktperson och som 
arbetar med de här frågorna.   

Skyddsronder och rutinmässiga genomgångar av driftpersonal är också att se som 
en form av fortlöpande tillsyn.   

Rutiner för periodisk kontroll och tillsyn Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter 
(ELSÄK - FS 2008:3) och 12 kap. 3 § förordningen (1957:601) om elektriska 
starkströmsanläggningar ska innehavaren av en starkströmsanläggning fortlöpande 
kontrollera anläggningens säkerhet.   

Beträffande de anläggningar som anges i 5 och 6 §§ i föreskrifterna (se nedan) ska i 
denna kontroll ingå en särskild kontroll med bestämda tidsintervall (periodisk 
kontroll). Enligt 5 och 6 §§ avser detta bl.a. anläggningar som är utsatta för stora 
påfrestningar, anläggningar i utrymmen där många människor samlas, 
anläggningar där brandfarliga eller explosiva varor hanteras samt anläggningar 
som representerar stora värden. Kontrollen ska vara anpassad till anläggningens 
beskaffenhet, ålder, omgivande miljö och användning.  

Kontrollen ska avse bl.a. hissar, rulltrappor, anläggningar för barnomsorg och 
samlingslokaler. För bostäder och kontor bör tillsynen ske med rimliga intervall, 
vid byte av hyresgäst eller när det finns skäl att misstänka att installationsarbeten 
skett utan fastighetsägarens insyn, eller vid direkt upptäckta felaktigheter.   

Kontrollen ska utföras av en person med yrkesvana och som är väl förtrogen med 
de anläggningar som avses och med de föreskrifter som gäller för anläggningarna. 

Resultatet av kontrollen, det beslutade tidsintervallet och de åtgärder som har 
vidtagits med anledning av kontrollen ska dokumenteras. Den senaste 
dokumentationen ska på begäran kunna uppvisas för Elsäkerhetsverket.  

2. Personsäkerhetsansvar  

Ansvar vid arbete med elektrisk fara syftar till att säkerställa att lagstiftningens krav 
beträffande personers säkerhet vid skötsel av elanläggningar är uppfyllda.   

Som arbetsgivare har nämnden ansvar för att varje arbete eller åtgärd som personer 
utför på eller invid elektriska installationer eller elektrisk utrustning utförs på 
sådant sätt att krav på nödvändig säkerhet uppfylls. Allt arbete måste bedrivas i 
enlighet med arbetsmiljölagens bestämmelser. Det åligger även nämnden - enligt 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2006:1), som kompletterar 
arbetsmiljölagens bestämmelser - såsom arbetsgivare att vid arbete där det finns 
elektrisk fara se till att detta utförs på ett sådant sätt att man uppfyller kraven på 
nödvändig säkerhet.  

Därutöver anges det i 5 § starkströmsförordningen (2009:22) att innehavaren: ” av 
en starkströmsanläggning eller anordning ska se till att arbete som utförs på eller i 
anslutning till anläggningen eller anordningen sker på ett sådant sätt och utförs av, 
eller under ledning av, personer med sådana kunskaper och färdigheter att 
betryggande säkerhet ges mot person- eller sakskada.”  

http://www.lysekil.se/
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Drifttekniker El är anställd hos fastighetsenheten och kan delegeras rollen som 
elsäkerhetsansvarig för att kontinuerligt följa upp att elsäkerhetsarbetet sker, att 
tillse att erforderliga säkerhetsåtgärder vidtas och att elinstallationer utförs på ett 
säkert sätt av behörig personal.  

3. Behörighetsansvar  

Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer (ELSÄK FS 
2007:2) får elinstallationsarbete, med några undantag utföra endast av den som har 
erhållit behörighet eller av en yrkesman om arbetet utförs under överinseende av en 
elinstallatör. Behörighetsansvaret syftar till att säkerställa att den som utför 
elinstallationsarbete har nödvändig kompetens så att anläggningen blir säker och 
uppfyller lagens krav. Den anställda personal som utför elinstallationsarbeten har 
nödvändig behörighet för detta. 

Nämnd och förvaltning behöver överenskomma om hur delegationen ska se ut, 
eftersom enbart arbetsmiljöuppgifter, inte -ansvar, kan delegeras. 

 

 
 
 
Per Garenius  Christian Wrangmo  
Samhällsbyggnadschef  Avdelningschef tekniska avdelningen  

 
Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tekniska avdelningen 
 

http://www.lysekil.se/
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Per Garenius, 0523-61 33 45 
per.garenius@lysekil.se 
 
 
Fördelning av arbetsmiljöuppgift – elsäkerhet  
Kommunstyrelsen i sin roll som arbetsmiljöansvarig fördelar härmed till 
samhällsbyggnadschefen följande arbetsmiljöuppgifter avseende elsäkerhet. 

På grund av den omfattande och specialiserade verksamhet som bedrivs inom 
kommunen kan kommunstyrelsen inte hålla sig informerad om och övervaka 
efterlevnaden av ellagstiftningen.  

Kommunstyrelsen har därför beslutat om följande uttryckliga delegering och 
bemyndigande till vidaredelegering:  

I din egenskap av samhällsbyggnadschef ska du fr.o.m. dagens datum ansvara för 
arbetsmiljöuppgifter ingående i elsäkerhetsansvaret vid drift, kontroll, underhåll, 
utförande, ändring och reparation av elektriska starkströmsanläggningar inom ditt 
ansvarsområde.  

Arbetet ska ske i enlighet med gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter, 
och omfatta samtliga uppgifter beträffande; 

• Anläggningsansvar 
o tillse att elanläggningar, inom ditt verksamhetsområde, alltid är 

säkra för person, husdjur och egendom och att elanslutningar utförs 
på ett säkert sätt och med säkra rutiner, 

 
• Personsäkerhetsansvar 

o tillse att alla elektriska arbeten utförs av eller under ledning av 
fackkunnig person, 

  
• Elbehörighetsansvar  

o tillse att de arbete som kräver formell obehörighet utförs av personal 
med formell kompetens, eller under överinseende av elbehörig,  

o tillse att arbete som ej kräver formell elbehörighet ändå utförs under 
överinseende av och att arbetet kontrolleras av för arbetet 
kompetent person. 

Vidaredelegering 
Du har rätt att på eget ansvar vidaredelegera de uppgifter enligt ovanstående som 
Du själv finner erforderligt inom Din organisation.  

Du ska därvid se till att delegering sker till personer som Du bedömer kompetenta 
och att de får erforderliga resurser för att utöva sitt ansvar. 

Delegationen ska ske skriftligt.  

  

  

http://www.lysekil.se/
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Återlämning av delegation 
Om du skulle finna att befogenheter eller resurser för en viss situation inte ryms 
inom den ekonomiska eller personella ram du har till ditt förfogande, ska du 
omgående meddela undertecknad detta, varvid delegationen återtas intill dess att 
den uppkomna situationen har lösts i sin helhet.  

 

Jag godtar delegering enligt ovan nämnda förutsättningar.  

 

Lysekil 2020-     -      

  

 

 

 

_________________________ _________________________ 

Kommunstyrelsens ordförande Samhällsbyggnadschef 
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Checklista elsäkerhetsarbete 
Elsäkerhetsarbetet omfattas av tre delar, anläggnings- och personsäkerhet samt 
behörighetsansvar. För att uppfylla elsäkerhetskraven gäller följande:  
 
Generellt, att 
• ditt ansvarsområde är väl definierat och avgränsat. 
• aktuella lagar och förordningar finns tillgängliga, och att berörd personal vet var 

den finns. 
 
Anläggningsansvar, att 
• det i erforderlig omfattning finns anvisningar ur elsäkerhetssynpunkt hur och 

vad som ska kontrolleras i elanläggningarna. (egenkontrollprogram för drift och 
underhåll) 

• det finns rutiner för regelbunden kontroll av anläggningarna med hänsyn till 
myndighetsföreskrifter och drift- och underhållspecifikationer. 

 
Personsäkerhetsansvar, att 
• personalen har kunskaper om vad gällande föreskrifter kräver. 
• personal med arbetsmiljöuppgifter inom elsäkerhets- och/eller som deltar i 

arbeten där risk finns för att de kan skadas av elektrisk ström, får regelbunden 
utbildning i arbetsrutiner och arbetsmetoder, samt har erforderliga kunskaper 
enl. föreskrifter och myndighetskrav.  

• det finns fastställda riktlinjer för elsäkerhetsarbetet, som fortlöpande uppdateras 
med lagar, förordningar och föreskrifter som grund, att dessa tillämpas och att 
det finns rutiner för erfarenhetsåterföring. 

• det finns rutiner vid upphandling av, i projektplaneringen inför samt vid 
projekts genomförande då extern personal utför kontraktsarbeten el. 

• myndighet har möjlighet att utöva tillsyn över de arbeten som kräver behörighet.  
• det är klarlagt vilka arbetsuppgifter som var och en får utföra, samt att 

förutsättningarna för dessa uppgifter är klarlagda och att de aktuella personerna 
har erforderlig utbildning.  

 
Behörighetsansvar, att 
• utse en behörig person som ansvarar för elsäkerhetsarbetet, och som därigenom 

utövar funktionsledning för de arbeten som kräver formell behörighet, och att 
avdela de övriga resurser som krävs för att utöva dessa uppgifter.  

• utse en behörig person som eldriftsansvarig, vilken utövar funktionsansvar för 
de kommunala elanläggningarna inklusive reservkraftverk, och som därvid 
ansvarar för tillsyn av elanslutningar/-utrustningar, men även för planering, 
uppföljning och dokumentation av gjorda egenkontroller samt besiktningar. 

• utse en ansvarig, elarbetsansvarig, vid varje projekt där sådan krävs. 
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Datum 
2020-09-10 

Dnr 
SBN T-2020-275 

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

Energieffektiviseringsprogram 2021–2030 
Sammanfattning 
Lysekils kommun förvaltar idag ca 73 000 kvm lokaler. 
 
Med hänsyn till nationella miljö- och klimatmål, liksom kommunala strategier och 
planer behöver energieffektiviseringsarbetet intensifieras och struktureras samt att 
uppföljning behöver ske. 

Ett energieffektiviseringsprogram för perioden 2021 – 2030 behöver arbetas fram, 
inom vilket målsättningarna enligt den övergripande planen behöver förtydligas 
och fortlöpande följas upp. 
 
Förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att till nämndens nästa möte: 

- arbeta fram ett utkast till ett strukturerat energieffektiviseringsprogram för 
perioden 2021 – 2030. 

- utifrån gällande energiplan utarbeta förslag till mätbara målsättningar, 
såväl övergripande som detaljerade mål, som kan följas upp under perioden. 

- inom ramen för programmet utarbeta en ”värstinglista” med de 10 
fastigheter/byggnader där energieffektiviseringsåtgärder bedöms ha stor 
ekonomisk besparingspotential. 

- lämna förslag till hur energieffektiviseringsåtgärderna kan finansieras. 
 
Ärendet 
Frågan om energieffektiviseringsåtgärder för byggnader och lokaler har 
aktualiserats sedan Miljömålssystemet fastställdes av Sveriges riksdag år 1999. 
Energieffektiviseringsarbetet hänför sig främst till Mål 1: Begränsad miljöpåverkan 
och Mål 15: God bebyggd miljö. 

Lysekils kommun har idag en energiplan från 2008, i vilken planperioden sträcker 
sig till 2012, vilket gör att den är inaktuell och behöver revideras. 

Inom Generationsmålet anges att ”det offentliga behöver gå före”, för att på lång 
sikt ställa om samhället, peka ut riktning och ange mål för hur miljöarbetet ska nås 
och att följa upp dem likväl som den ekonomiska uppföljningen. 

Lysekils kommun saknar idag en plan för energieffektiviseringsarbetet för det 
kommunala fastighetsbeståndet. 
 

Förvaltningens utredning 
Lysekils energiplan (daterad 2008) gäller fortfarande, trots att målsättningarna i 
denna endast sträcker sig fram till 2012, i vilken det framgår följande: 
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Övergripande mål 
• Lysekils kommun ska ta ett lokalt ansvar och arbeta för de nationella och 

regionala målsättningarna inom energi- och miljöområdet.  
• Kommunen ska aktivt arbeta för hushållning med energin och för att 

minska energianvändningen och elanvändningen (andelen fossilbränsle och 
el). 

 
Konkreta mål (effektmål)  
Med effektmål avses de mål som ska uppnås genom föreslagna åtgärder.  
Effektmålen kan sägas vara en konkretisering av de övergripande målen och är 
mätbara.  År 1999 gäller som basår för målen.  
Energieffektivisering:  

• Den totala energianvändningen i Lysekils kommun ska minska med 10% 
från år 2000 till år 2012.  

• Energianvändningen inom kommunens verksamheter ska reduceras med l 
% per år, från år 2000 till är 2012. 

• Elförbrukningen inom kommunens verksamheter ska minska med 15 % från 
år 2000 till år 2012. 

 
Förnybara energikällor  

• Den totala användningen av icke förnybar energi i Lysekils kommun ska 
minska med 30% från år 2000 till är 2012. 

• Den kommunala verksamheten ska vara en föregångare i detta 
omställningsarbete och ska under samma period, år 2000, minska sin 
användning av icke förnybar energi med 50 % till år 2012. 

 
Energirådgivning 

• Riktad rådgivning och stimulerande åtgärder ska minska hushållens 
elanvändning med 15% från år 2000 till år 2012. 

Viss uppföljning av förbrukning har skett under år 2014, men någon handlingsplan 
har därefter inte utarbetats vad utredningen visat. 
Några mål eller en plan för energieffektiviseringsarbetet finns i nuläget heller inte. 

 

Under 2019 förbrukade fastighetsenhetens byggnader: 

• Fjärrvärme 4530,599 MWh, till en kostnad av 3 181 923 kr/år 
• El, 5979349 kWh, till en kostnad av 7 516 082 kr/år 
• Olja, 10 463 L, till en kostnad av 101 265 kr/år 

 
Förvaltningens slutsatser  

• Tidigare energieffektiviseringsarbete har inte följts upp på ett 
tillfredsställande sätt. 

• Den övergripande energiplanen behöver omarbetas utifrån de nationella 
miljömålen, då målen i denna plan endast sträcker sig fram till år 2012. 

• De nationella miljö- och klimatmålen, liksom de av Lysekils kommun 
fastställda strategierna och planerna, kräver ett strukturerat energi-
effektiviseringsarbete, och som bör intensifieras med tanke på den tid som 
gått sedan tidigare uppföljning. 
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• Ett energieffektiviseringsprogram för perioden 2021 – 2030 behöver 
arbetas fram, inom vilket målsättningarna enligt den övergripande planen 
behöver förtydligas och fortlöpande följas upp. 

• Förvaltningen bedömer att det finns en besparingspotential på ca 20 % 
under åren 2021–2030, med en årlig investering om 2 miljoner kr. 

• Uppföljning behöver ske kontinuerligt och rapporteras till 
samhällsbyggnadsnämnden årligen i samband med U1-U3 och i samband 
med helårsrapporten. 

• Ett förslag till finansiering av investeringar och reinvesteringar av 
energieffektiviseringsåtgärder för att uppnå fastställda målsättningar 
behöver arbetas fram. 

 
 
 
 
Per Garenius Christian Wrangmo  
Samhällsbyggnadschef  Avdelningschef tekniska avdelningen  

 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Datum 
2020-09-14 

Dnr 
SBN T-2020-59 

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

Reviderad plan för utveckling av kommunala badplatser 2020–2030, 
förvaltningens återkoppling av beslut 2020-06-02, § 119 
Sammanfattning
I nedan redovisad tjänsteskrivelse följer förvaltningens återrapportering av 
samhällsbyggnadsnämndens beslut den 2020-06-02 avseende plan för utveckling 
av kommunala badplatser. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anlägga badplatser för hundar på tre 
platser i kommunen enligt redovisat förslag från förvaltningen.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att, inom ramen 
för normalt utvecklingsarbete, se över och utveckla tillgänglighetsanpassningen av 
minst två badplatser i kommunen. Särskilt fokus ska läggas på att 
tillgänglighetsanpassningen gäller hela vägen från parkeringsplats till badställe. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta tilläggstexten om ålgräsängar. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godta förvaltningens utredning om 
naturistbad, och att därmed lägga detta ärende till handlingarna. 

Ärendet 
Lysekils kommuns samhällsbyggnadsnämnd fastställde 2020-06-02 plan för 
utveckling av kommunala badplatser, men uppdrog samtidigt förvaltningen att 
utreda ett antal frågor i anslutning till detta beslut. 

Förvaltningens utredning 
Badplats för hundar 
Förutsättningarna för att etablera badplatser för hundar är goda på flera platser i 
kommunen. Platsen behöver skyltas upp tydligt och kommuniceras på hemsida och 
på andra media.  
Förvaltningen föreslår att försök görs med hundbadplats från 2021 vid följande 
platser, Gullmarsbaden (V. stranden), Fiskebäcksvik, Tuntorp Sandvik. 

Tillgänglighetsanpassning 
Flera av de kommunala badplatserna är redan idag tillgänglighetsanpassade. 
Förvaltningen föreslår att ny översyn görs inför säsongen 2021, för att skapa en 
bättre tillgänglighet från parkeringsplats till badställe, och att åtgärder läggs inom 
ramen för ordinarie utvecklingsplan. 

Naturistbad 
Det finns idag naturistbad i Lysekils kommun, “Kallbadhuset” som är en kommunal 
badplats i föreningsregi. Några ytterligare önskemål eller behov från allmänheten 
har inte inkommit till fastighetsenheten, varför frågan ej anses behöva belysas 
ytterligare, utan får aktualiseras när så sker.  
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Ålgräsängar 
Tilläggstext i plan för utveckling av kommunala badplatser 2020–2030. 
 
Förslag 

1.6 Ålgräsängar 
− Ålgräsängar är mångsidiga och produktiva ekosystem, som är avgörande för 

havets vattenkvalitet, det utgör dessutom viktiga livsmiljöer för fiskar och 
kräftdjur. Vidare är det, tillsammans med skogen, viktiga i arbetet med 
klimatförändringarna, då det tar upp och lagrar stora mängder koldioxid. 

− Ålgräset växer i grunda kustområden, vilket gör det extra utsatt för oss 
människor, då ålgräsängarna är i starkt behov av solljus kan åtgärder i form 
av förankring av båtar, bryggor som anläggs eller andra aktiviteter som 
skuggar inverka negativt på ålgräsets överlevnad och utbredning. 
ångrensning ska ske med största försiktighet och helst utan att maskiner 
nyttjas. 

− I samband med planering av verksamhet i närheten av eller i vatten, skall 
ålgräsets status bedömas och tas hänsyn till i projekterings- som 
utförandearbetet. 

− Informationstavla skall sättas upp vid Hamnservice för att informera 
allmänhet och besökare. 

 
 
 
Per Garenius Christian Wrangmo  
Samhällsbyggnadschef  Avdelningschef tekniska avdelningen  

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tekniska avdelningen 
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Inledning och syfte 
Dokumentet är framtaget för att åskådliggöra hur Lysekils kommun arbetar för att 
förvalta, underhålla och utveckla sina badplatser. Dokumentet är att betrakta som en 
övergripande plan för underhållsarbetet och utveckling av badplatserna. Till denna ska 
det arbetas fram åtgärdsplaner som konkret ska beskriva de åtgärder som avses vidtas 
på respektive badplats. 

Inför varje nytt budgetår ska samhällsbyggnadsförvaltningen inkomma med 
investeringsäskanden för att uppfylla planen för utveckling av kommunala badplatser 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska årligen redovisa arbetet i årsredovisningen.  
 

Historia 
Strändernas roll som badplatser är yngre än vad många kanske föreställer sig. På 1700-
talet började förmögna människor vistas i kustnära miljöer för utsikten och den friska 
luftens skull. Dessförinnan var strändernas funktion mer näringsinriktad där fiske, 
strandbete och tånghämtning var de huvudsakliga aktiviteterna. Särskilt under 
medeltiden var kustfisket en central resurs som handelsvara och föda, särskilt under 
fastetid.1 

Först under andra hälften av 1800-talet började havsbad vid kallbadhus bli en populär 
företeelse bland societeten, under 1800-talet på skilda platser för män och kvinnor och 
senare vid 1900-talets början på gemensamma badplatser. Detta var i samband med att 
vetskapen om kopplingen mellan hygien och hälsa växte samtidigt som ljus, luft och 
öppna ytor sågs som ideal i motsättning till industristädernas smuts och trängsel.  Men 
friluftsbad som en aktivitet för gemene man, så som det ser ut idag, blev verklighet först 
i och med införandet av två veckor lagstadgad semester för arbetare, år 1938. 2 Ett par 
år senare infördes strandskyddet för att bevara allmänhetens tillgång till Sveriges 
kuster.3 
 

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

 
1 http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/3253/2010_236.pdf?sequence=1 
   http://blog.svd.se/historia/2011/07/28/hur-gammal-ar-badsemestern/ 
 
2 http://blog.svd.se/historia/2011/07/28/hur-gammal-ar-badsemestern/ 
 http://www.ts.skane.se/fakta/havsbad-for-alla 
 
3 http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/djur-och-natur/skyddadnatur/strandskydd/Pages/strandskyddets 
  historia.aspx 

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/3253/2010_236.pdf?sequence=1
http://blog.svd.se/historia/2011/07/28/hur-gammal-ar-badsemestern/
http://blog.svd.se/historia/2011/07/28/hur-gammal-ar-badsemestern/
http://www.ts.skane.se/fakta/havsbad-for-alla
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/djur-och-natur/skyddadnatur/strandskydd/Pages/strandskyddets%20%09historia.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/djur-och-natur/skyddadnatur/strandskydd/Pages/strandskyddets%20%09historia.aspx
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Referensdokument 
− ”Vision 2030”, Lysekils kommun 
− Utredning av kommunala badplatser inom Lysekils kommun 2019 
− Utredning av kommunala badplatser inom Lysekils kommun 2009 
− Blå Flagg, kriterier, https://www.blaflagg.org/ansok/kriterier/ 

 

Trender 
Fyra starka globala trender i dag, och som har koppling på en orts utveckling är: 

− Digitalisering 
− En åldrande befolkning  
− Hållbarhet  
− Urbanisering 

 

Nuläges-/SWOT-analys 
Styrkor (Strengths) 
Lysekils kommun har: 

− ett unikt läge vid havet, 
− många och varierande typer av bad, 
− ett unikt kallbadhus, och 
− en driftorganisation är duktig, engagerad och som bryr sig. 

Svagheter (Waknessess) 
Lysekils kommun har: 

− många badplatser som kräver såväl personella som ekonomiska resurser, vilket 
gör att det är svårt att kraftsamla till några få profilbad, 

− relativt antalet badplatser en begränsad budget som inte medger några större 
utvecklingsåtgärder. 

− behov av att säkerställa att skötsel och säkerhetskontroller dokumenteras på ett 
bättre sätt än idag. 

 
Lysekils kommun har inte på sin hemsida: 

− detaljerad information till besökare (exempelvis kartbild), 
− information om aktuell vattentemperatur, 
− information om aktuell vattenkvalitet, länk till www.badplatsen.se 
− angivelse om badplatsens namn och koordinater enligt SWEREF 99 för att 

underlätta larmning. 

Möjligheter (Opportunities) 
Lysekils kommun kan: 

− begränsa antalet bad med krav på skötsel och säkerhetskontroller, genom att 
införa så kallade naturbad (direkt från klippa/strand) och istället satsa resurserna 
på de ställen där man vill profilera sig. Blå Flagg är exempelvis en internationell 
miljömärkning som drivs av Foundation for Environmental Education (FEE) och 
som i år finns på över 4500 stränder och hamnar, i 45 länder runt om i världen.  
Genom Blå Flagg visar anläggningarna för sina gäster och sin omgivning att de 
uppfyller högt ställda krav när det gäller vattenkvalitet, miljö, säkerhet och 
service, https://www.blaflagg.org/ 

https://www.blaflagg.org/ansok/kriterier/
https://www.blaflagg.org/


 

   
 

 

Sida 7 av 13 
 

− förtydliga skötselansvaret på de badplatser som har föreningsdrift, och utöka 
antalet kontroller för att säkerställa att kvaliteten upprätthålls, 

− utveckla ett unikt kallbadhus, vilket skulle kunna bidra till att marknadsföra 
Lysekil. 

− marknadsföra kommunens miljö- och hållbarhetsarbete i direkt anslutning till 
badplatserna, som en ytterligare profilering. 

− öka profileringen för att utveckla turismen från andra håll i landet. 

Hot (Threats) 
− minskande befolkning, familjer med barn i yngre åldrar och ungdomar i tonåren 

som oftast är de som nyttjar badplatsens faciliteter. 
− en ny verklighet, post COVID-19, med minskande utländsk turism, färre antal 

besökare till specifika besöksmål och till besöksnäringen i övrigt. 
− miljöhot, plast mm, som rapporteras om i media, 
− ekonomiska resurser som inte tillgodoser möjligheten att reinvestera i bryggor, 

hopptorn mm enligt den reinvesteringstakt som krävs med hänsyn till väder, vind 
och andra påverkansfaktorer. 
 

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

Målbild 
Lysekils kommun vill: 

− erbjuda attraktiva badplatser med god service, på mark som ägs av kommunen, 
− utnyttja möjlighet till det unika läget genom att erbjuda bad på flera olika 

ställen inom kommunens gränser, 
− erbjuda badplatser av varierande karaktär, full tillgänglighetsanpassning i 

kategori A och viss tillgänglighet i kategori B, med klassificeringen följer också 
ett varierat utbud av information och service och därmed kopplat krav på 
skötsel.  

− på sikt avveckla skötsel på badplatser som inte ligger på kommunal mark och 
enbart erbjuda dem som naturbad. Krav på tillsyn kvarstår även 
fortsättningsvis. 

− erbjuda besökare en unik upplevelse i ortens kallbadhus. 

Ålgräsängar: 

− Ålgräsängar är mångsidiga och produktiva ekosystem, som är avgörande för 
havets vattenkvalitet, det utgör dessutom viktiga livsmiljöer för fiskar och 
kräftdjur. Vidare är det, tillsammans med skogen, viktiga i arbetet med 
klimatförändringarna, då det tar upp och lagrar stora mängder koldioxid. 

− Ålgräset växer i grunda kustområden, vilket gör det extra utsatt för oss 
människor, då ålgräsängarna är i starkt behov av solljus kan åtgärder i form av 
förankring av båtar, bryggor som anläggs eller andra aktiviteter som skuggar 
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inverka negativt på ålgräsets överlevnad och utbredning. ångrensning ska ske 
med största försiktighet och helst utan att maskiner nyttjas. 

− I samband med planering av verksamhet i närheten av eller i vatten, skall 
ålgräsets status bedömas och tas hänsyn till i projekterings- som 
utförandearbetet. 

− Informationstavla ska sättas upp vid Hamnservice för att informera allmänhet 
och besökare. 

 

Delmål 
2020 
− Lysekils kommun genomför en kartläggning av vilka badplatser som under 

säsong i snitt har över 200 besökare per dag, och som därmed har goda 
förutsättningar att på sikt kunna utgöra de två certifierade badplatserna. 

− Särskild utvecklingsplan avseende Lysekils kallbadhus arbetas fram och 
behovssätts inför budget 2021. 

2021 
− Utveckling av första badplatsen inför ansökan om certifiering. 
− Vissa badplatser avvecklas som kategori C, och blir kategori D. 
− Övriga badplatser i kategori A-D sköts enligt skötselplan. 
− Projekt ”Lysekils unika kallbadhus” genomförs. 

 

2022 
− Utveckling av första badplatsen inför ansökan om certifiering. 
− Ytterligare badplatser avvecklas som kategori C, och blir kategori D. 
− Övriga badplatser i kategori A-D sköts enligt skötselplan. 

2023 
− Lysekils kommun lämnar in ansökan om certifiering av sitt första bad enligt Blå 

Flagg. 

2024 
− Fokus på att första badplatsen går igenom processen för certifiering. 
− Ytterligare badplatser avvecklas som kategori C, och blir kategori D. 
− Övriga badplatser i kategori A-D sköts enligt skötselplan. 

2025 
− Utveckling av andra badplatsen inför ansökan om certifiering. 
− Vissa badplatser avvecklas som kategori C, och blir kategori D. 
− Övriga badplatser i kategori A-D sköts enligt skötselplan. 

2026 
− Utveckling av andra badplatsen inför ansökan om certifiering. 
− Vissa badplatser avvecklas som kategori C, och blir kategori D. 
− Övriga badplatser i kategori A-D sköts enligt skötselplan. 

2027 
− Lysekils kommun lämnar in ansökan om certifiering av sitt andra bad enligt Blå 

Flagg. 
− Övergång till ny badplatsklassificering ska vara klar. 
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2028 
− Fokus på att även andra badplatsen går igenom processen för certifiering. 
− Övriga badplatser i kategori A-D sköts enligt skötselplan. 
− Utvecklingsarbete 2031 ff startas upp. 

2029 
− Konsolidering ny badplatsindelning. 

2030 
− Konsolidering ny badplatsindelning. 

 

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

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

Källsortering och återvinning 
− Inom ramen för Lysekils kommun Vision 2030 och målet om ett hållbart 

samhälle, vore det önskvärt om återvinningsstationer i olika storlekar kunde 
anläggas vid badplatser i alla kategorier. 

− I ett första skede vore det önskvärt att källsorteringsstationer lokaliserades till 
parkeringsplatser i anslutning till de större badplatserna där denna möjlighet 
finns. 

− Återvinningsstationer av detta slag skulle också innebära en väsentlig utveckling 
av driftpersonalens arbetsmiljö och tidsåtgång för strandstäd. 

Övriga anläggningar 
− Anläggningar i form av exempelvis vindskydd, duschar och omklädningshytter 

anläggs inte av Lysekils kommun, då våra bad i stor utsträckning har och ska ha 
karaktären natur-/strandbad, vilket bör bevaras även framöver. 

− Vid badplatserna finns höga natur- och kulturvärden som bör lyftas fram, vid 
samtliga badplatser kan med fördel anordnas en informationstavla som 
beskriver de lokala natur- och kulturvärdena. 

Tångrensning 
− Tång och alger är ett naturligt inslag i den havsnära miljön, och ska tas endast 

bort vid badplatser när det förekommer i så stora mängder att det stör natur- 
och badlivet de dagar det är bra badväder. Det är därför inte självklart att ens 
stora mängder tång och alger tas bort.  

− Tångrensning ska ske med största försiktighet och helst utan att maskiner 
nyttjas. 
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Säkerhet 
− Stegar i tillräckligt antal ska finnas på samtliga bryggor som sköts av Lysekils 

kommun. 
− Livräddningsutrustning i form av livbojar, kastlina samt förlängd arm ska 

finnas vid alla badplatser oavsett kategori. 
− Livräddningsposter ska vara uppsatta med max 200 meter mellanrum, och vara 

placerade så nära strandkanten som möjligt och dessutom vara väl synliga. 
− Vid badplatser enligt kategori A och B, och där farliga frånlandsströmmar är 

kända, ska även livbåt finnas. 
− Lysekils kommun svarar för anskaffning och tillsyn av livräddningsutrustning, 

tillsyn kan även ske av part med vilken kommunen tecknat separat skötselavtal 
där ansvaret tydligt ska framgå. 

− Vid badbryggor undersöks årligen botten av dykare för att avlägsna skräp och 
vassa föremål. 

− För att underlätta vid larmning ska badplatser förses med informationsskylt på 
vilken det tydligt framgår badplatsens namn och koordinater (enligt SWEREF 
99), vilket också bör framgå av badplatspresentationen på kommunens 
hemsida. 

Badvattenkvalitet 
− Badvattenkvalitet ska undersökas på samtliga badplatser vid minst tre tillfällen 

under säsongen, badvattenprover vid Blå Flagg enligt krav för certifiering. 
− Ett prov ska tas strax före säsongens inledning och sedan fördelas över hela 

badsäsongen. Intervallet får inte överstiga en månad.  
− Av hygieniska skäl ska kadaver av döda djur avlägsnas av driftorganisationen i 

samband med den dagliga tillsynen. 

Information 
− Vid samtliga badplatser ska en informationstavla sättas upp, vilken ska minst 

innehålla följande information: 
o badplatsens namn och annan nödvändig information,  
o badplatsens koordinater enligt SWEREF 99 
o kontaktuppgifter till räddningstjänsten,  
o för badplatsen specifik information, exempelvis farliga 

frånlandsströmmar. 
− Ovanstående information ska också framgå på kommunens hemsida. 

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

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

Försäljning 
Ambulerande försäljning på allmän platsmark som badplatserna ligger på, är i så fall 
reglerat i den lokala ordningsstadgan.  
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Båtar och vattenskotrar eller andra vattenfordon 
Är idag inte reglerat i något kommunalt styrdokument, men står omnämnt i VG-region 
Blå ÖP, daterad, kap 2, planförslag R11. 
 

Nulägesbeskrivning badplatser med förslag till utveckling  
2020–2023 
Kategorisering 
Typ Beskrivning  Naturlig förutsättning 

FB Familjebad  Sandstrand 
HB Havsbad  Sandstrand eller klippbad 
BFO Bad- och friluftsområde Sandstrand eller klippbad 
NB Naturbad  Klippbad 
 

Klassificering 
A: Större badplats med följande förutsättningar 

− Goda parkeringsmöjligheter 
− Kiosk i anslutning till badet 
− WC 
− Tillgänglighetsanpassad 
− Hopptorn och/eller trampolin 
− Avfallssorteringsanläggning 

 
B: Badplats med följande förutsättningar 

− Goda parkeringsmöjligheter 
− Enklare toalett 
− Viss tillgänglighetsanpassning 
− Hopptorn och/eller Trampolin 
− Sopkärl 

 
C: Mindre badplats med följande förutsättningar 

− Begränsade parkeringsmöjligheter  
− Enklare toalett  
− Sopkärl 

 
D: Bad från klippor 

− Begränsade parkeringsmöjligheter  
− Sopkärl 
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Sammanställning 
 

Nr Badplatsnamn Fastighetsbeteckning Typ Klass Skötselansvar Förslag 

1 Pinnevik* Kyrkvik 1:150 FB A Fastighetsenh. Blå Flagg 

2 Långevik Kronberget 1:82 BFO B Fastighetsenh. Vidmakthålls 

3 Gullmarsbaden Slätten 1:339 FB B Fastighetsenh. Vidmakthålls 

4 Valboholmen Slätten 1:339 NB C Fastighetsenh. Vidmakthålls 

5 N Hamnen Kronberget 1:82 HB B Fastighetsenh. Vidmakthålls 

6 Rinkenäs Kronberget 1:82 NB C Fastighetsenh. Vidmakthålls 

7 Fridhem * St Hamnen 1:115 FB C Fastighetsenh. Vidmakthålls 

8 Stångehuvud Dona 1:32 NB D Fastighetsenh. Vidmakthålls 

9 Tornevik Kyrkvik 1:122 NB D Fastighetsenh. Vidmakthålls 

10 Fiskebäck Lyse-Fiskebäck 2:7 BFO C Föreningsdrift Vidmakthålls 

11 Ålevik Kronberget 1:82   Föreningsdrift  

12 Fiskebäcksvik Humlekärr 3:13   Fastighetsenh. Vidmakthålls 

13 Kolleröd* Sandåker 1:13 samf. FB A Föreningsdrift Vidmakthålls 

14 Govik* Bräcke 1:37 mfl FB B Fastighetsenh. Vidmakthålls 

15 Barkedal* Barkedal 1:120 FB C Fastighetsenh. Vidmakthålls 

16 Vrångebäck* Vrångebäck 1:10 mfl NB C Fastighetsenh. Vidmakthålls 

17 Röe Sandvik Röe 1:6, 1:20 FB B Föreningsdrift Vidmakthålls 

18 Tuntorp Sandvik* Tuntorp samf. NB C Fastighetsenh. Vidmakthålls 

19 Bökevik Skaftö-Fiskebäck 1:126 FB A Fastighetsenh. Blå Flagg 

20 Rödbergsvik Evensås 1:60, mfl FB B Föreningsdrift  

21 Rågårdsvik Foss 1:108 NB C Fastighetsenh. Vidmakthålls 

22 Klyftan* Lönndal 1:7 FB B Fastighetsenh. Vidmakthålls 

23 Kallbadhuset Kyrkvik 1:150 HB B Fastighetsenh. Vidmakthålls 

24 Trampen Kyrkvik 1:150 HB B Fastighetsenh. Vidmakthålls 
 

∗ På dessa platser läggs totalt ca 20 flytbryggor i och tas upp, och i övrigt ingår i 
uppdraget att montera dit ca 60 stegar årligen samt dagliga säkerhetskontroller 
på samtlig utr. 
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Svar på motion från Ann-Charlotte Strömwall gällande att 
göra Släggö tillgängligt för funktionshindrade 
Sammanfattning 
Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2019-09-20 lämnat förslag på att göra 
Släggö tillgängligt för funktionshindrade. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 
2020-03-30, § 66, att förbättra ingångsvägen och förändra trappan mot gångvägen 
med en ramp inför sommaren 2020, vilket inte har utförts. Kommunfullmäktige 
beslutade 2020-09-16, § 109, att återremittera ärendet med anledning av att 
åtgärderna inte har genomförts enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut.  

Den planlagda renoveringen av piren omprioriterades till förmån för arbetet med 
kajkonstruktion i Norra Hamnen vilket orsakade att underhållsarbetet på Släggö 
försenades.  När entreprenaderna ska utföra arbetet vid piren kommer 
underhållsarbetet att utföras på Släggö.  
 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen 
anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Ärendet 
Området Släggö är välbesökt av såväl åretruntboende som besökare. Gångvägarna 
på ön har genom åren haft ett bristande underhåll och är i behov av viss 
upprustning. Iordningsställande av mindre trappsteg och grusning av gångväg 
avsågs att göras inför sommaren 2020 i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens 
beslut 2020-03-30, § 66. Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-16, § 109, att 
återremittera ärendet med anledning av att åtgärderna inte har genomförts.  
 

Förvaltningens synpunkter  
Underhållsarbetet gällande trappsteg och grusning avsågs göras i samband med 
kajrenoveringen av piren från gästhamnens servicebyggnad ut mot Släggö. För att 
optimera resurser och därigenom minska kostnader samverkar vi mellan enheterna 
vid större entreprenader.  Den planlagda renoveringen av piren omprioriterades till 
förmån för arbetet med kajkonstruktion i Norra Hamnen vilket orsakade att  
underhållsarbetet på Släggö försenades.  När entreprenaderna ska utföra arbetet vid 
piren kommer underhållsarbetet att utföras på Släggö.  
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Per Garenius Margareta Govik 
Förvaltningschef Handläggare 
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Intern kontroll – uppföljning 2020 samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanfattning 
Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister 
som kan förekomma i verksamheten. 

Intern kontroll redovisas i tre steg – process/rutin som ska granskas kommande år, 
intern kontrollplan samt uppföljning av genomförd granskning. Uppföljning av 
beslutade åtgärder från tidigare år redovisas separat. 

Granskningsområdet har identifierats av samhällsbyggnadsnämnden med 
utgångspunkt från risk- och väsentlighetsbedömning. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att granska följande processer/rutiner under 
2020: 

• Besvarande av synpunkter, klagomål och felanmälan på gata, park och 
småbåtsenheten. 

• Att handläggningstiden på färdtjänst uppgår till högst 4 veckor. 

Uppföljningsrapporten redovisar de iakttagelser och brister som framkom vid 
granskningen. Inom de områden där det fanns brister har åtgärder föreslagits. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av förvaltningens redovisning och godkänner 
uppföljningen av den interna kontrollen 2020 samt ger förvaltningen i uppdrag att 
vidta förslagna åtgärder.  

Ärendet 
Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och att uppmärksamma olika 
brister som kan förekomma i verksamheten.  

Samhällsbyggnadsnämnden upprättar årligen en intern kontrollplan. Intern kontroll 
ska vara ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå 
verksamhetsmålen.  
 
Intern kontroll ska säkerställa att: 

• Verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt 
• Den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är 

tillförlitlig 
• Verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga lagar, föreskrifter, policys 

och riktlinjer 
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Intern kontroll 2020 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att granska följande processer/rutiner under 
2020: 

• Besvarande av synpunkter, klagomål och felanmälan på gata, park och 
småbåtsenheten. 

• Att handläggningstiden på färdtjänst uppgår till högst 4 veckor. 

Förvaltningens synpunkter 
Uppföljningsrapporten för internkontroll redovisar de iakttagelser och brister som 
framkom vid granskningen. Inom de områden där det förekom brister har åtgärder 
föreslagits. 
 
Åtgärder 
Genomlysning av den administrativa hanteringen på enheten gata, park och småbåt. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen präglas av höga krav på digitalisering och effektiva 
processer. För att bygga en stabil grund krävs en helhetssatsning som grundar sig på 
analyser av förvaltningens specifika nuläge av administrationen och dess 
ärendehantering. Genom att lokalisera mål och problemområden är det möjligt att 
hitta nya strategier som bättre överensstämmer med förvaltningens förutsättningar 
och som möter rådande framtid, krav och önskemål. 
 
Genomlysningen görs förslagsvis i samarbete med en konsult inom 
verksamhetsutveckling och effektivisering som gör en fullständig genomlysning av 
förvaltningens administration. 

 
   
 
 
Per Garenius Linda Wising 
Samhällsbyggnadschef Verksamhetsutvecklare  

Bilaga 
Intern kontroll – uppföljning 2020  

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunens revisorer 
Ing-Marie Tjulander 
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Sammanfattning 
Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister som kan 
förekomma i verksamheten. 
Intern kontroll redovisas i tre steg – process/rutin som ska granskas kommande år, intern 
kontrollplan samt uppföljning av genomförd granskning. Uppföljning av beslutade åtgärder 
från tidigare år redovisas separat. 
Granskningsområdet har identifierats av samhällsbyggnadsnämnden med utgångspunkt från 
risk- och väsentlighetsbedömning. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att granska följande processer/rutiner under 2020: 

• Besvarande av synpunkter, klagomål och felanmälan på gata, park och 
småbåtsenheten. 

• Att handläggningstiden på färdtjänst uppgår till högst 4 veckor. 
Uppföljningsrapporten redovisar de iakttagelser och brister som framkom vid granskningen. 
Inom de områden där det fanns brister har åtgärder föreslagits. 

Process eller rutin som har granskats 
1.1 Besvarande av synpunkter, klagomål och felanmälan på 
gata, park och småbåtsenheten. 

Granskning av 10 avslutade ärenden i Vision 
Syfte med granskning 
Se att processen fungerar. 

Tillvägagångssätt 
Undersöka om rutinen fungerat och att berörd tjänsteman har svarat medborgaren. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 
Uppdraget var att ta fram 10 avslutade ärenden i ärendesystemet vision med inriktningen av 
synpunkter, klagomål, anmälan om brister inom gata, park och småbåtsenheten. Vid 
kontrollen fanns det endast 7 avslutade ärenden att ta del av under perioden 1 januari 2020 
till 31 augusti 2020. 
Dessa 7 ärenden har en medelsnitts svarstid på 5 dagar (från att ärendet rapporterades av 
kund till att det avslutades) Dessa ärenden har hanterats på ett skyndsamt sätt. 
Vid granskningen har det framkommit att det har inkommit många fler synpunkter, 
klagomål och anmälan om brister till enheten. 
Det har iakttagits vid intern kontrollen att alla inkommande synpunkter, klagomål och 
anmälan om brister inte har registrerats i ärendehanteringssystemet vision. Det har även 
kommit till kännedom att denna typ av ärenden har inkommit till enheten på olika sätt. Det 
har inkommit via mejl till olika tjänstepersoner och funktionsbrevlådor som innebär att det 
saknas en tydlig process kring hanteringen. Brister i vem tar emot, vem registrerar, vet tar 
kontakt med kunden, vem prioriterar och när ska det vara klart. Ärendehanteringsprocessen 
fungerar inte och behöver utvecklas. 

Brister 
• Brister i ärendeprocessen av synpunkter, klagomål och anmälan om brister då alla 

ärende inte registreras fullt ut i ärendehanteringssystemet vision. Vissa ärenden 
kommer in via mejl och registreras inte, andra ärenden inkommer via "Fixa min gata" 
där det inte är klara gränsdragningar om vad enheten och LEVA gör och vissa 
ärenden registreras i vision. 
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• Otydlighet för kunderna om var man anmäler sina synpunkter, klagomål, anmälan 
om brister inom gata, park och småbåtsenheten. 
 

• Otydligt om vem som är första mottagaren på enheten gata, park och småbåt vid 
inkommande synpunkter, klagomål och anmälan om brister. 
 

• Viss brist på kompetens i ärendehantering och registrering i vision av inkommande 
synpunkter, klagomål och anmälan om brister. 

Förslag till åtgärder 
  
Genomlysning av den administrativa hanteringen på enheten gata, park och 
småbåt. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen präglas av höga krav på digitalisering och effektiva 
processer. För att bygga en stabil grund krävs en helhetssatsning som grundar sig på 
analyser av förvaltningens specifika nuläge av administrationen och dess ärendehantering. 
Genom att lokalisera mål och problemområden är det möjligt att hitta nya strategier som 
bättre överensstämmer med förvaltningens förutsättningar och som möter rådande 
framtid, krav och önskemål. 
 
Genomlysningen görs förslagsvis i samarbete med en konsult inom verksamhetsutveckling 
och effektivisering som gör en fullständig genomlysning av förvaltningens administration. 

1.2 Att handläggningstiden på färdtjänst uppgår till högst 4 
veckor. 

Granskning av handläggningstiden av färdtjänst 
Syfte med granskning 
Säkerställa att handläggningstiden för färdtjänst hålls enligt den riktlinje som uppger en 
handläggningstid på högst 2 veckor. 

Tillvägagångssätt 
Granskning av inkommande ärende och beslutsdatum på alla inkommande 
färdtjänstansökningar. Ta fram ett medeltal. 

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen 
Granskning av processen för inkommande ärende för färdstjänstansökan till beslutsdatum. 
Granskning har skett av inkommande färdtjänstansökningar i perioden 1 januari 2020 till 
och med 31 augusti 2020 som visar att ett färdtjänstbeslut tar 10 dagar i snitt. Granskningen 
visar att handläggningstiden hålls enligt beslutad riktlinje för handläggning av färdtjänst som 
är 2 veckor. 

Brister 
Inga brister har påvisats i granskningen. 



Tjänsteskrivelse

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

Datum Dnr 
2020-10-09 SBN A-2020-60 

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

Månadsuppföljning september 2020 samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner månadsrapport för september 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 
Samhällsbyggnadsnämnden tar upp 1,5 mkr i kostnader för Covid-19 som nämnden haft 
till och med september enligt centrala anvisningar. Prognosen på den ordinarie 
driftbudgeten är noll avvikelse. I september fick nämnden 666 tkr i bidrag för 
sjuklönekostnader i samband med Covid-19. Under sommaren så har det inte skett några 
större avvikelser och det har heller inte varit några evenemang. Handlingsplanen för 
budget i balans har gett effekt och förvaltningen räknar med att inte behöva dra ner på 
några underhållsåtgärder. 

Bedömning för helåret än att budgeten kommer vara i balans. 

Per Garenius Linda Wising 
Samhällsbyggnadschef    Verksamhetsutvecklare 

Bilaga 
Månadsrapport september 2020 samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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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 240,4 180,3 186,2 178 246,5 
Personalkostnader -89,9 -67,8 -64,7 -64,9 -88,9 
Övriga kostnader -163 -122,1 -126,5 -122,9 -170,1 
Kapitalkostnader -34,6 -26 -26,8 -26,8 -36,1 
Nettokostnader -47,1 -35,6 -31,8 -36,6 -48,6 
Budget nettokostnader -47,1 -35,6 -35,6 -30,4 -47,1 
Budgetavvikelse 0,0 0,0 3,8 -6,2 -1,5 

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 -2 192 -1 324 -2 626 288 
Kontaktcenter -12 073 -9 065 -7 651 -10 562 1 511 
Tekniska avdelningen      
· Gata, park -25 359 -19 029 -19 550 -27 764 -2 405 
· Fastighetsdrift -3 339 -2 547 -1 378 -3 493 -154 
· Småbåt 102 70 509 29 -73 
Serviceavdelningen      
· Bilar 360 270 289 360 0 
· Kost -136 -194 -216 -147 -11 
· Städ 0 -60 526 -512 -512 
Plan och byggavdelningen      
· Plan, bygg, mät -4 341 -3 284 -2 949 -4 222 119 
· Bostadsanpassning -1 850 -1 389 -1 489 -2 050 -200 
· Mex 2 454 1 832 1 874 3 054 600 
IT avdelningen 0 -57 -405 -318 -318 
Exploatering 0 0 -128 -388 -388 
Summa -47 096 -35 645 -31 892 -48 639 -1 543 

2.3 Ekonomisk analys 
Samhällsbyggnadsnämnden tar upp 1,5 mkr i kostnader för Covid-19 som nämnden haft till 
och med september enligt centrala anvisningar. Prognosen på den ordinarie driftbudgeten är 
noll avvikelse. I september fick nämnden 666 tkr i bidrag för sjuklönekostnader i samband 
med Covid-19. Under sommaren så har det inte skett några större avvikelser och det har 
heller inte varit några evenemang. Handlingsplanen för budget i balans har gett effekt och 
förvaltningen räknar med att inte behöva dra ner på några underhållsåtgärder. 
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Samhällsbyggnadsnämnden gick in i 2020 med en förlust på 5,4 mnkr. 2,4 mnkr av förlusten 
kom från gata- och park-verksamheten, 1 mnkr från bostadsanpassningen, 1,6 mnkr från 
Serviceavdelningen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med sin handlingsplan för en budget i balans. 
Åtgärder och aktiviteter har tagits fram inom ramen för vad förvaltningen hinner med. 
Förvaltningen räknar med att göra åtgärder för 4,1 mnkr. Resultatet av åtgärderna bevakas 
och det märks att de börjar ge effekt. Förvaltningen räknar med att arbeta vidare med sin 
ekonomi under 2021 för att nå långsiktiga lösningar. 

Tekniska avdelningen kommer under året ha ett underskott på Gata och park med ca -2 mkr. 
Avdelningen genomför åtgärder men det kommer inte räcka till. Avdelningen har dragit ner 
på underhåll under en längre tid och ytterligare kortsiktiga åtgärder bedöms inte vara god 
förvaltning av kommunens anläggningar. Avdelningen arbetar utifrån att genomföra 
nödvändiga underhållsåtgärder. Samtidigt arbetar förvaltningen med besparingar på hela 
förvaltningen för att skjuta till medel. 

IT-avdelningen har registrerat ett utökat antal licenser vilket påverkar kostnaderna. Detta på 
grund av att fler användare arbetar hemifrån eller mer på distans. På grund av ett ökat 
säkerhetsbehov som visades av händelsen i Färgelanda har kraven på backup ökat vilket 
också påverkar kostnaderna. Totalt 300 tkr extra i kostnader. 

Serviceavdelningen arbetade mycket med sin ekonomi redan från 2019 och per april visar 
den ett noll resultat och trenden bedöms vara positiv. Avdelningen räknar med att göra mer 
aktiviteter under året för budget i balans. 



 

Tjänsteskrivelse 
 

Datum Dnr 
2020-10-28 SBN A-2020-XXX 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Madelene Johansson, 0523 – 61 31 08 
madelene.johansson@lysekil.se 

 
Samhällsbyggnadsnämnden sammanträdeskalender 2021 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdeskalender för 
samhällsbyggnadsnämnden 2021 enligt nedan. 

 
Datum Sammanträdestid kl 09.00 - 17.00 

14 januari Kommunfullmäktigesalen 

25 februari, årsredovisning Kommunfullmäktigesalen 

30 mars, uppföljning 1 Kommunfullmäktigesalen (tisdag) 

29 april Kommunfullmäktigesalen 

3 juni, uppföljning 2 Kommunfullmäktigesalen 

1 juli Kommunfullmäktigesalen 

24 augusti Kommunfullmäktigesalen (tisdag) 

30 september, uppföljning 3 Kommunfullmäktigesalen 

8 oktober – extra budget 2022 Kommunfullmäktigesalen (fredag) 

28 oktober – extra budget 2022 Kommunfullmäktigesalen 

4 november, nämndsbudget Kommunfullmäktigesalen 

9 december Kommunfullmäktigesalen 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna sammanträdeskalender för 
samhällsbyggnadsnämnden år 2021. 

 
Ärendet 
Varje höst tar kommunstyrelseförvaltningen fram förslag till 
sammanträdeskalender så att nämnderna kan fatta beslut gällande 
sammanträdeskalender för nästkommande år. I förslaget har hänsyn tagit till 
ekonomienhetens planering för ekonomiska uppföljningar samt för budgetarbetet i 
övrigt. 

 
 

Per Garenius Madelene Johansson 
Förvaltningschef Handläggare 

 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare 
Samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare befordran till berörda 
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§ 110 Dnr 2019-000235  

Svar på motion från Lars Björneld (L) om det tredje äldreboendet i 
Lysekil 

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. Projektdirektivet presenterades för kommunstyrelsen 2020-04-
08 som godkände direktivet.  

Utifrån motionens förslag att samhällsbyggnads- och socialnämnden ges i uppdrag 
att finna en lämpligplats för ett tredje äldreboende, har socialförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen båda i sina remissvar hänvisat till utredningens 
projektdirektiv och pågående arbete. Kommunstyrelseförvaltningen delar denna syn 
då utredningen ska resultera i ett antal rapporter/delutredningar som kan ligga till 
grund för en revidering av Lysekils kommuns vård- och omsorgsplan, samt övriga 
strategiska beslut om äldreomsorgen.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-09-02, § 152 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-14 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-30, § 65  
Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-03-30, § 36 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-06-12, § 61 
Motion 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning vad som 
anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.    

 

Beslutet skickas till 

Motionären 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Datum 

2020-08-14 

Dnr 

LKS 2019-000235 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Mari-Louise Dunert, 
mari-louise.dunert@lysekil.se 
 

Svar på motion från Lars Björneld (L) om det tredje 
äldreboende i Lysekil 

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. Projektdirektivet presenterades för kommunstyrelsen 2020-04-
08 som godkände direktivet.  

Utifrån motionens förslag att samhällsbyggnads- och socialnämnden ges i uppdrag 
att finna en lämpligplats för ett tredje äldreboende, har socialförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen båda i sina remissvar hänvisat till utredningens 
projektdirektiv och pågående arbete. Kommunstyrelseförvaltningen delar denna 
syn då utredningen ska resultera i ett antal rapporter/delutredningar som kan ligga 
till grund för en revidering av Lysekils kommuns vård- och omsorgsplan, samt 
övriga strategiska beslut om äldreomsorgen.   

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad med hänvisning vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.    

Ärendet 

Lars Björneld (L) föreslår i en motion 2019-06-11 att kommunfullmäktige ger 
samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden i uppdrag att finna en lämplig plats 
för att bygga ett tredje äldreboende.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-12, § 59 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. 

Förvaltningens synpunkter  

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. Projektdirektivet presenterades för kommunstyrelsen 2020-04-
08 som godkände direktivet.  

Kommunstyrelseförvaltningen delar socialförvaltningens och 
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelser/remissvar, som 
sammanfattningsvis båda hänvisar till utredningens projektdirektiv och pågående 
arbete. Utredningen ska resultera i ett antal rapporter/delutredningar som kan 
ligga till grund för en revidering av Lysekils kommuns vård- och omsorgsplan samt 
övriga strategiska beslut om äldreomsorgen. 
  
Utredningen beräknas vara klar under senvintern 2020. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

http://www.lysekil.se/


 

Tjänsteskrivelse Sid 2/2 

 

Dnr 

LKS 2019-000235 

 

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

 

Bilagor 

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-30, § 65  
Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-03-30, § 36 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-06-12, § 61 
Motion 

Beslutet skickas till  

Motionären 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 

http://www.lysekil.se/
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§ 112 Dnr 2018-000540  

Svar på motion från Fredrik Häller (LP) om att prioritera framtagande av 
vattennära industrimark. 

Sammanfattning 

I en motion inlämnad av Fredrik Häller (LP) 2018-09-19 föreslås att kommunen ska 
prioritera framtagande av vattennära industrimark.  

Motionen har varit på remiss hos samhällsbyggnadsförvaltningen som delar 
motionärens syn om att vattennära verksamhetsmark behöver prioriteras i 
kommunen. Detta synsätt har även kommunstyrelseförvaltningen. Detta då det 
råder brist på detaljplanerad mark för verksamheter i vattennära läge. Ett eventuellt 
beslut att prioritera denna typ av detaljplaner bör åtföljas av ett beslut om att 
resurser tilldelas/omfördelas från andra detaljplaner.   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-03-04, § 55 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-14 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-09-20, § 122 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Monica Andersson (C): Avslag på motionen. 

Ronald Rombrant (LP), Ulf Hanstål (M) och Maria Granberg (MP): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen motvarandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.    

 

Beslutet skickas till 

Motionären 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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Datum 

2020-02-14 

Dnr 

LKS 2018-000540 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 

Svar på motion om att prioritera framtagande av vattennära 
industrimark 

Sammanfattning 

I en motion inlämnad av Fredrik Häller (LP) 2018-09-19 föreslås att kommunen 
ska prioritera framtagande av vattennära industrimark.  

Motionen har varit på remiss hos samhällsbyggnadsförvaltningen som delar 
motionärens syn om att vattennära verksamhetsmark behöver prioriteras i 
kommunen. Detta synsätt har även kommunstyrelseförvaltningen. Detta då det 
råder brist på detaljplanerad mark för verksamheter i vattennära läge. Ett 
eventuellt beslut att prioritera denna typ av detaljplaner bör åtföljas av ett beslut 
om att resurser tilldelas/omfördelas från andra detaljplaner.   

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktiga att bifalla motionen.    

Ärendet 

I en motion inlämnad av Fredrik Häller (LP) 2018-09-19 föreslås att kommunen 
ska prioritera framtagande av vattennära industrimark. 

Förvaltningens synpunkter 

Motionen har varit på remiss hos samhällsbyggnadsförvaltningen som delar 
motionärens syn om att vattennära verksamhetsmark behöver prioriteras i 
kommunen. Detta då det råder brist på detaljplanerad mark för verksamheter i 
vattennära läge.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en löpande dialog med 
kommunstyrelseförvaltningens avdelning för Hållbar utveckling och båda 
förvaltningar delar uppfattningen att samhällsbyggnadsförvaltningen bör får i 
uppdrag att titta på alternativa lösningar.  

Om politiken väljer att prioritera denna typ av detaljplaner bör beslutet också 
innefatta att resurser tilldelas/omfördelas från andra detaljplaner för att utreda 
områden i kommunen som kan vara aktuella som vattennära industrimark.  

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilagor 

Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-09-20, § 122 

Beslutet skickas till  

Motionären 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelseförvaltningen  

http://www.lysekil.se/
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§ 113 Dnr 2018-000217  

Svar på motion från Fredrik Häller (LP) om upptagningsplats för båtar i 
Södra Hamnen 

Sammanfattning 

Fredrik Häller (LP) föreslår i en motion att kommunen tar fram ett förslag till att en 
upptagningsplats och ramp för fritidsbåtar anläggs i södra hamnen. Ett förslag till 
motionssvar behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-29 där man 
beslutade återremittera ärendet för att komplettera svaret med upptagningsplats av 
båt lyft med kranbil. 

Det kan konstateras att Gullmarskajen anses som ej tillförlitlig avseende bärigheten. 
Inte heller den så kallade Gubbens brygga är i gott skick utan kräver en upprustning, 
dock med en väsentligt lägre kostnadsram.  

Även om det i stort saknas tillgängliga och lämpliga platser för båtlyft i 
hamnområdet, vore emellertid en upprustning av den så kallade Gubbens brygga en 
tänkbar lösning. En upprustning beräknas innebära en kostnadsram på 3-4 mnkr.  

Då de berörda marina företagen har signalerat att de är beredda att finansiera sina 
båtlyft, skulle en idé kunna vara att dessa aktörer går samman och gemensamt 
bekostar en upprustning av ”gubbens brygga” vilket säkerställer en långsiktigt 
tillgänglig plats för de aktörer som önskar nyttja bryggan som upptagningsplats med 
kranbil. Eventuellt kompletterat med att kommunen också går in och 
medfinansierar en del av projektet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-04-08, § 83 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-04-19, § 57 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-01-29, § 32 
Motion 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): att återremittera ärendet med motiveringen att det sedan 
motionen väcktes för mer än två år sedan har skett en del förändringar, vilka kan 
påverka möjligheterna att realisera en upptagningsplats i Södra hamnen; vi tänker 
framförallt på att samhällsbyggnadsnämnden nu förfogar över hela frågeställningen 
och att kommunen har en markanvisningspolicy som i fall som detta skulle kunna 
tillämpas för att realisera en upptagningsplats för båtar i Södra Hamnen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad i enlighet med 
förvaltningens tjänsteskrivelse.   

 



 

  Kommunfullmäktige    

 

Sammanträdesprotokoll 
2020-09-16 

 

2 (2) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutet skickas till 

Motionären 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Svar på motion angående förslag att anlägga en 
upptagningsplats och ramp för fritidsbåtar i södra hamnen 

Sammanfattning 

Fredrik Häller (LP) föreslår i en motion att kommunen tar fram ett förslag till att en 
upptagningsplats och ramp för fritidsbåtar anläggs i södra hamnen. Ett förslag till 
motionssvar behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-29 där 
man beslutade återremittera ärendet för att komplettera svaret med 
upptagningsplats av båt lyft med kranbil. 

Det kan konstateras att Gullmarskajen anses som ej tillförlitlig avseende 
bärigheten. Inte heller den så kallade Gubbens brygga är i gott skick utan kräver en 
upprustning, dock med en väsentligt lägre kostnadsram.  

Även om det i stort saknas tillgängliga och lämpliga platser för båtlyft i 
hamnområdet, vore emellertid en upprustning av den så kallade Gubbens brygga en 
tänkbar lösning. En upprustning beräknas innebära en kostnadsram på 3-4 mnkr.  

Då de berörda marina företagen har signalerat att de är beredda att finansiera sina 
båtlyft, skulle en idé kunna vara att dessa aktörer går samman och gemensamt 
bekostar en upprustning av ”gubbens brygga” vilket säkerställer en långsiktigt 
tillgänglig plats för de aktörer som önskar nyttja bryggan som upptagningsplats 
med kranbil. Eventuellt kompletterat med att kommunen också går in och 
medfinansierar en del av projektet.     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 
besvarad i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.   

Ärendet 

Tidigare motionssvar från Fredrik Häller (LP) återremitterades för komplettering 
gällande upptagningsplats med hjälp av kranbil. Detta motionssvar har därför 
kompletterats med ytterligare fördjupning och faktainhämtning.  

Förvaltningens utredning 

Motionären föreslår att kommunen tar fram ett förslag till att en upptagningsplats 
och ramp för fritidsbåtar anläggs i södra hamnen. Ett förslag till motionssvar 
behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-29 där man beslutade 
återremittera ärendet för att komplettera svaret med upptagningsplats av båtlyft 
med kranbil. 
 

Sjösättningsramp 

Kommunstyrelseförvaltningen framförde i motionssvaret 2020-01-29 att 
motionens intention är viktig och att en kustkommun bör ha de faciliteter som 
efterfrågas gällande marin- och båtliv. Samhällsbyggnadsförvaltningens framförde 
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emellertid att det idag finns en kommunal sjösättningsramp i Valbodalen som 
används frekvent och som bedöms motsvara efterfrågan på sjösättningsramper för 
fritidsbåtar. Ekonomiska resurser för att bygga en ramp i södra hamnen saknas. 

Upptagningsplats med kranbil 

Då motionssvaret återremitterades för komplettering gällande upptagningsplats 
med hjälp av kranbil, har förvaltningen efterfrågat och erhållit diverse 
kompletterande underlag. Bland annat har kontakt tagits med såväl motionären 
som Lysekils Hamn AB. Det framkommer då att motionens huvudsakliga syfte är 
att få till en lösning för kranbilstransporter med sjösättningar/upptagningar i södra 
hamnen.  

Teoretiskt kan alla båtlyft av fritidsbåtar ske i Valbodalen där faciliteter för detta 
finns. I realiteten är detta tyvärr inte funktionellt då en del båtar är så pass stora att 
då de transporteras på kranbil till Grötö för vinterförvaring i tex inomhushallar, 
kan ekipagen inte komma under kontaktledningarna vid järnvägen. I dagsläget 
samordnar vissa marina näringar/företag sina lyft längst ut på udden på Grötö där 
det emellertid är relativt trångt och inte anses särskilt välfungerande. 

Lysekils Hamn, fortsättningsvis kallad LHAB, har under ett antal år sedan tidigare 
tillåtit att kranbilar får lyfta och sjösätta båtar längs Gullmarskajen under höst- och 
vårsäsong. Detta ändrades dock för några år sedan och numer får inte dessa 
kranbilar/sjösättningar komma in på kajerna inom hamnens område. Enligt 
Lysekils Hamn AB har detta två orsaker;  

 Införande av ISPS (International Ship and Port facility Security Code) som är 
ett regelverk med avsikt att öka sjöfartsskyddet i hamnarna och på fartygen. 
Organisationen bakom ISPS är IMO (International Maritime Organization) 
som verkar under FN. (2020-03-01 upphörde emellertid IPS att omfatta 
Gullmarskajen). 

 Hamnen ansåg att en fri tillgång till kajer inne på hamnens område 
konkurrerade med den egna verksamheten. Enligt uppgift motsatte sig även 
facket konkurrens på hamnens egna yta. Från och med 2019-04-08 upphörde 
LHAB med båtlyft i egen regi och denna verksamhet övertogs istället av 
kommunen som hyr mobilkranen med tillhörande personal. Båtlyft/sjösättning 
sker främst i Valbodalen men även på Grötö kajen som nämnts ovan. Grötö kaj 
har ingen ramp som till exempel Gullmarskajen vilket kan försvåra. 
LHAB/kommunen lade i båtar via Gullmarskajen våren -19 men kommunens 
småbåtsenhet informerades då om att upptagning inte kommer att kunna ske 
från Gullmarskajen då den kommer att stängas av under vintern och framgent. 

 

Båtlyft på Gullmarskajen 

Motionären föreslår att det reserveras och markeras en yta längs kajen i den 
inringade gula delen på där kranbilar kan sjösätta och ta upp fritidsbåtar, se bild 1.  

Gullmarskajen ingår inte i det arrende som SDK Shipping har vilket innebär att 
Lysekils Hamn/kommunen kan förfoga över denna som man önskar. Kajen är  
ca 180 m lång och med ett djupgående på ca nio meter. I sammanhanget kan 
nämnas att berörda företag inte förväntar sig ett avgiftsfritt nyttjande av den 
aktuella ytan, utan användandet av kajen för detta ändamål kan avgiftsbeläggas.  
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Bild 1. Gullmarskajen 

 

Enligt LHAB har dock kommunens samhällsbyggnadsförvaltning (gata, park och 
småbåt) dömt ut Gullmarskajen exkl. den del som renoverats för Svea (SLU kajen). 
Detta innebär bland annat att bärigheten är osäker vilket leder till att ansvarsbiten 
är oklar i händelse av en olycka på det aktuella avsnittet av kajen. Med andra ord 
uppstår frågan vem som kan garantera bärigheten samt vem som ska stå en 
eventuell restaureringskostnad av kajen.  

Enligt LHAB har man sedan många år, som förstärkning, lagt ut plåtar där de lossar 
sidoportsfartygen. Om detta lett till en ökad bärighet i realiteten är dock tveksamt. 
Hamnen uppger att man gärna hade hyrt ut Gullmarskajen till SDK i arrendet och 
därmed fått in lite större intäkter varje år i tio år. Detta var dock inte möjligt på 
grund av den bristande bärigheten. SDK fick dock under en övergångsperiod nyttja 
kajen (denna period har numer löpt ut). Sammanfattningsvis har 
samhällsbyggnadsförvaltningen sagt att kajen inte tål belastning vilket innebär att 
den inte är lämplig för båtlyft. 

 

”Gubbens brygga” 

I samband med byggnationen av kajen för Svea diskuterades att man i samband 
med kajbygget eventuellt skulle samordna resurserna och samtidigt förstärka 
”Gubbens brygga” som ligger mellan Sveas tilläggningsplats och gamla Foodia, se 
bild 2 nedan. Bland annat var en lokal åkare på plats som godkände ytan i 
bemärkelsen att den var tillräcklig stor för att en kranbil skulle kunna operera på 
platsen. Av oklar orsak gjordes dock inga åtgärder på Gubbens brygga.  
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Bild 2. Gubbens brygga 

 

Sjösättningsramp 

Begreppet ramp används och definieras lite olika beroende vem man frågar. För 
verksamheter som lyfter i eller ur båtar är det viktigt att avståndet mellan vatten 
och kaj inte är för stort för att en person tryggt ska kunna ta sig i eller ur båten före 
eller efter att själva lyftet sker. Att ta ett kliv på ca 2 meter uppåt eller nedåt är inte 
tillrådligt, därför finns det ibland en ”ramp” som innebär att man har ett mellansteg 
vid 1 (tex sjösättningsrampen på Gullmarskajen).  

Enligt de uppgifter förvaltningen fått är det endast Västpricken och vid något 
enstaka tillfälle Nicanders som efterfrågar en sjösättningsramp. Kanske finns det en 
möjlighet att få hyra in sig på gamla Drevia på Grötövägen? Fastighetsägaren 
försöker hyra ut eller sälja fastigheten och där finns en ramp i mycket gott skick 
som ligger helt oanvänd sedan några år.  

Generella synpunkter 

Förvaltningen har generellt förståelse för motionens intentioner vilket är att skapa 
en alternativ upptagningsplats för båtar. Detta eftersom upptagningsplatsen i 
Valbodalen dels föranleder tunga transporter genom tätorten från Valbodalen till 
Grötö för vinterförvaring, dels för att den för transporten nödvändiga kranbilen inte 
kan komma under kontaktledningarna vid järnvägen. I dagsläget samordnar vissa 
marina näringar/företag sina lyft längst ut på udden på Grötö där det emellertid är 
relativt trångt och inte anses särskilt välfungerande.   

Av Lysekils vision framgår att kommunen ska vara en ”en självklar mötesplats och 
ledande inom maritima näringar.” Även ett av kommunens fem 
utvecklingsområden, ”Maritima Lysekil är en kraft att räkna med”, fokuserar på de 
marina näringarna. Mot bakgrund av detta bör det marina näringslivet i 
kommunen ges förutsättningar att utvecklas, och en båtupptagningsplats i södra 
hamnen skulle kunna vara en sådan förutsättning. 

Det kan dock konstateras att det i stort saknas tillgängliga och lämpliga platser för 
båtlyft i södra hamnen och däromkring. Gullmarskajen anses som ej tillförlitlig 
avseende bärigheten. Inte heller den så kallade Gubbens brygga är i gott skick utan 
kräver en upprustning med en beräknad kostnadsram på 3-4 mnkr.  
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Alternativa lösningsförslag 

Då lämplig kajyta saknas p.g.a. bärighetproblem skulle en lösning kunna vara att de 
berörda marina företagen går samman och gemensamt bekostar en upprustning av 
”gubbens brygga” vilket säkerställer en långsiktigt tillgänglig plats för de aktörer 
som önskar nyttja bryggan som upptagningsplats. Detta kräver dock ytterligare 
utredning och diskussioner mellan kommunen och näringen. Det ska i 
sammanhanget även nämnas att tillgängligheten (tillfarten) till gubbens brygga är 
relativt begränsad för större ekipage som tex en kranbil med båt. Lämpligheten för 
gubbens brygga som båtupptagningsplats är därmed begränsad oavsett upprustad 
kaj eller inte.  

En annan teoretisk lösning skulle kunna vara att tillåta båtlyft på tex Anderssons 
kaj. LHAB har initierat en utredning som samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar 
för med syftet att utreda och säkerställa vad Andersson Kaj och Ångbåtsbryggan (i 
första hand) klarar för tyngder.  

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilagor 

Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-04-19, § 57 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-01-29, § 32 

Beslutet skickas till  

Motionären  
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§ 115 Dnr 2016-000030  

Svar på motion från Siw Lycke (C) angående ramp på badplats för 
funktionsnedsatta 

Sammanfattning 

Siw Lycke, Centerpartiet, framför i en motion 2016-01-25 att det framkommit 
önskemål om en ramp för badande på ett mer avskilt ställe än Pinnevik.  

Det kan konstateras att det förflutit några år sedan motionen lämnades in. Sedan 
dess har tekniska avdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, påbörjat ett arbete 
med att ta fram en badplatsstrategi vilken beräknas vara klar innan sommaren 
2020. I strategin finns en målbild om att Lysekils kommun ska kunna erbjuda 
attraktiva badplatser av varierande karaktär. Tillgängligheten behöver tillgodoses 
och utvecklas för att kunna möta behovet hos såväl turister som bofasta. I dagsläget 
finns tillgänglighetsanpassade ramper i Pinnevik och Bökevik. Mot bakgrund av 
motionen föreslår kommunstyrelseförvaltningen att arbetet med strategin även 
innefattar hur vi tillgodoser de funktionsnedsatta och att denna grupp kan ha 
tillgång till bad inte bara i Pinnevik och på Skaftö.     

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-04-08, § 85 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-19 
Motion 
Protokoll från kommunfullmäktige 2016-01-28, § 30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Siw Lycke (C): Avslag på kommunstyrelsens förslag, bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Siw Lyckes förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad i enlighet med 
förvaltningens tjänsteskrivelse.   

 

Beslutet skickas till 

Motionären 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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Svar på motion om ramp för badande 

Sammanfattning 

Siw Lycke, Centerpartiet, framför i en motion 2016-01-25 att det framkommit 
önskemål om en ramp för badande på ett mer avskilt ställe än Pinnevik.  
  
Det kan konstateras att det förflutit några år sedan motionen lämnades in. Sedan 
dess har tekniska avdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, påbörjat ett arbete 
med att ta fram en badplatsstrategi vilken beräknas vara klar innan sommaren 
2020. I strategin finns en målbild om att Lysekils kommun ska kunna erbjuda 
attraktiva badplatser av varierande karaktär. Tillgängligheten behöver tillgodoses 
och utvecklas för att kunna möta behovet hos såväl turister som bofasta. I dagsläget 
finns tillgänglighetsanpassade ramper i Pinnevik och Bökevik. Mot bakgrund av 
motionen föreslår kommunstyrelseförvaltningen att arbetet med strategin även 
innefattar hur vi tillgodoser de funktionsnedsatta och att denna grupp kan ha 
tillgång till bad inte bara i Pinnevik och på Skaftö.  

 Det finns dock inga planer att inför sommarsäsongen 2020 uppföra ytterligare 
ramper i kommunen då detta inte ryms inom i årets budget.    

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 
besvarad i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.   

Ärendet 

Siw Lycke, Centerpartiet påtalar i en motion 2016-01-25 att det framkommit 
önskemål om en ramp för badande på ett mer avskilt ställe än Pinnevik. 
Motionären föreslår kommunen att åtgärda detta.  

Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen har varit i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningens tekniska 
avdelning som är ansvarig för kommunens badplatser.  

Det kan konstateras att det förflutit några år sedan motionen lämnades in. Sedan 
dess har tekniska avdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, påbörjat ett arbete 
med att ta fram en badplatsstrategi. Denna beräknas vara klar till sommaren 2020.  

I badplatsstrategin finns en målbild om att Lysekils kommun ska kunna erbjuda 
attraktiva badplatser av varierande karaktär. Tillgängligheten behöver tillgodoses 
och utvecklas för att kunna möta behovet hos såväl turister som bofasta. I dagsläget 
finns tillgänglighetsanpassade ramper i Pinnevik och Bökevik. Mot bakgrund av 
motionen föreslår kommunstyrelseförvaltningen att arbetet med strategin även 
innefattar hur vi tillgodoser de funktionsnedsatta och att denna grupp kan ha 
tillgång till bad inte bara i Pinnevik och på Skaftö.  

Det finns dock inga planer att inför sommarsäsongen 2020 uppföra ytterligare 
ramper i kommunen då detta inte ryms inom i årets budget.  
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Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 
Bilaga 

Motion 
Protokoll från kommunfullmäktige 2016-01-28, § 30 

Beslutet skickas till  

Motionären 
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§ 116 Dnr 2017-000117  

Svar på motion från Siw Lycke (C) om att förnya skyltarna till 
cykelspåret 

Sammanfattning 

Siw Lycke, (C), föreslår i en motion 2017-02-10 att kommunen ska ta på sig ansvaret 
och underhållet skyltarna till det så kallade cykelspåret.   

Vad gäller att byta ut alternativt rusta upp skyltarna rekommenderar Södra 
Bohuslän Turism AB att inte göra detta i nuläget. Det har i senare tid gjorts nya 
inventeringar och trafikläget ser idag inte ut som då skyltarna sattes upp.  

Det pågår ett omfattande arbete med att söka pengar för en kommande nationell 
cykelled genom Bohuslän. Lysekil, Tjörn, Orust med flera kan med fördel koppla på 
sig på denna även om huvudleden inte kommer att gå genom dessa kommuner. Man 
kommer även att ta fram en cykelkarta med föreslagna cykelrutter genom Bohuslän 
vilket då innefattar även Lysekils kommun.  

Efter att ha stämt av med kommunens trafikingenjör föreslås att kommunen i 
avvaktan på ovanstående projekt, inte vidtar någon åtgärd avseende skyltarna.   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-03-04, § 57 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-19 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-02-16, § 26 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad i enlighet med 
förvaltningens tjänsteskrivelse.      

 

Beslutet skickas till 

Motionären 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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Datum 

2020-02-19 

Dnr 

LKS 2017-000117 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Svar på motion om att förnya skyltarna till cykelspåret 

Sammanfattning 

Siw Lycke, Centerpartiet, föreslår i en motion 2017-02-10 att kommunen ska ta på 
sig ansvaret och underhållet skyltarna till det så kallade cykelspåret.  
  
Vad gäller att byta ut alternativt rusta upp skyltarna rekommenderar Södra 
Bohuslän Turism AB att inte göra detta i nuläget. Det har i senare tid gjorts nya 
inventeringar och trafikläget ser idag inte ut som då skyltarna sattes upp.  

Det pågår ett omfattande arbete med att söka pengar för en kommande nationell 
cykelled genom Bohuslän. Lysekil, Tjörn, Orust med flera kan med fördel koppla på 
sig på denna även om huvudleden inte kommer att gå genom dessa kommuner. 
Man kommer även att ta fram en cykelkarta med föreslagna cykelrutter genom 
Bohuslän vilket då innefattar även Lysekils kommun.  

Efter att ha stämt av med kommunens trafikingenjör föreslås att kommunen i 
avvaktan på ovanstående projekt, inte vidtar någon åtgärd avseende skyltarna.   

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 
besvarad i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.      

Ärendet 

Siw Lycke, Centerpartiet föreslår i en motion 2017-02-10 att kommunen ska förnya 
skyltarna till cykelspåret.  

Förvaltningens synpunkter 

Enligt motionen skapades för många år sedan ett projekt med att märka ut bra 
vägval för cyklister i Bohuslän. Detta projekt har inte längre någon ägare och 
skyltarna är nu blekta. Motionären anser att kommunen ska ta på sig ansvaret och 
underhålla de skyltar som finns inom kommunens geografiska gränser.  

Vid kontakt med VD/turistchef vid Södra Bohuslän Turism AB framkommer att det 
sannolikt var cykelfrämjandet som för många år sedan satte upp skyltarna som en 
del i den så kallade Nordsjöleden.  

Vad gäller att byta ut alternativt rusta upp skyltarna rekommenderar Södra 
Bohuslän Turism AB i nuläget inte att detta görs. Detta mot bakgrund av att det har 
gjorts nya inventeringar och trafikläget ser idag inte ut som då skyltarna sattes upp.  

Det pågår ett omfattande arbete med att söka pengar för en kommande nationell 
cykelled genom Bohuslän. Lysekil, Tjörn, Orust med flera kan med fördel koppla på 
sig på denna även om huvudleden sannolikt inte kommer att gå genom dessa 
kommuner. 

Man kommer att göra en cykelkarta med föreslagna cykelrutter genom Bohuslän 
vilket då innefattar även Lysekils kommun.  

Emellertid avråder man alltså tills vidare från omskyltning, detta för att invänta ett 
större koncept där man kan koppla på sig  

http://www.lysekil.se/
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Efter att ha stämt av med kommunens trafikingenjör föreslås att kommunen i 
avvaktan på ovanstående projekt, inte vidtar någon åtgärd avseende skyltarna. 
Vissa av dem kan eventuellt dock vara till nytta vid eventuell senare anslutning till 
den nationella cykelleden i och med att jobb med fundament och tillstånd kan 
underlättas. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilaga 

Motion 

Beslutet skickas till  

Motionären 

http://www.lysekil.se/


 

  Kommunfullmäktige    

 

Sammanträdesprotokoll 
2020-09-16 

 

1 (3) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 118 Dnr 2019-000171  

Svar på motion från Krister Samuelsson (M) om frukost i skolan 

Sammanfattning 

Krister Samuelsson (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att 
frukost ska införas och erbjudas för alla elever i grundskolan i Lysekils kommun. 

Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på motionens intention men som 
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden skriver i sina svar så ryms inte 
kostnaden inom nämndernas budgetramar.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-04-08, § 84 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-20 
Protokoll från utbildningsnämnden 2019-10-02, § 79, med bilagor 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-20, § 38, med bilagor 
Motion 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Krister Samuelsson (M): Att återremittera ärendet med motivering att förvaltningen 
inte har redovisat förslag enligt punkt 2 i motionen och att förvaltningen får ett 
förnyat uppdrag enligt ovanstående för budgetår 2021. 

Jan-Olof Johansson (S) och Monica Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag. 

Omröstning begärs 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst för att avgöra ärendet idag 

Nej-röst för återremiss 

Omröstningsresultat 

Med 14 ja-röster och 16 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att återremittera 
ärendet. (Bilaga 4) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motivering att 
förvaltningen inte har redovisat förslag enligt punkt 2 i motionen och att 
förvaltningen får ett förnyat uppdrag enligt ovanstående för budgetår 2021.      

 



 

  Kommunfullmäktige    

 

Sammanträdesprotokoll 
2020-09-16 

 

2 (3) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutet skickas till 

Motionären 
Utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden  
  



 

  Kommunfullmäktige    

 

Sammanträdesprotokoll 
2020-09-16 

 

3 (3) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

Bilaga 4 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 118 

JA     NEJ   AVST 

S Jan-Olof Johansson X X   
S Christina Gustafson  X X   
S Ricard Söderberg  X X   
S Siv Linnér X X   
S Margareta Carlsson Stefan Jansson X X   
S Anders C Nilsson Charlotte Wendel Lendin X X   
S Roger Siverbrant  X X   
L Håkan Kindstedt  X X   
L Ann-Charlotte Strömwall  X X   
C Monica Andersson  X X   
C Siw Lycke   X X   
M Ulf Hanstål   X  X  
M Krister Samuelsson X  X  
M Wictoria Insulan  X  X  

MP Maria Granberg X X   
V Håkan Smedja  X X   
V Lisbeth Lindström    - - - - 
K Yngve Berlin  Per-Gunnar Ahlström X  X  
K Britt-Marie Kjellgren Stig Berlin X  X  

LP  Jeanette Janson X  X  
LP Ronald Rombrant  X  X  
LP Ronny Hammargren  X  X  
LP Bo Gustafsson    X  X  
LP  Annette Calner  X  X  
LP Gert-Ove Forsberg  X  X  
LP Fredrik Häller  Lena Hammargren X  X  
SD Christoffer Zakariasson  X  X  
SD Daniel Arvidsson X  X  
SD Magnus Elisson  X  X  
SD Tommy Westman  X  X  
S Klas-Göran Henriksson X X   
  30 14 16  
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Datum 

2020-03-20 

Dnr 

LKS 2019-000171 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Mari-Louise Dunert, 
mari-louise.dunert@lysekil.se 
 
 

Svar på motion från Krister Samuelsson (M) om frukost i 
skolan 

Sammanfattning 

Krister Samuelsson (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att 
frukost ska införas och erbjudas för alla elever i grundskolan i Lysekils kommun. 

Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på motionens intention men som 
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden skriver i sina svar så ryms 
inte kostnaden inom nämndernas budgetramar.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.      

Ärendet 

Krister Samuelsson (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att 
frukost ska införas och erbjudas för alla elever i grundskolan i Lysekils kommun. 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden, 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. 

Förvaltningens synpunkter  

I utbildningsnämndens utredning har man beräknat kostnaden till ca 3,5 – 3,7 mnkr/år 
för frukost i skolan. Därutöver tillkommer kostnader för ökad tid eftersom personalen 
behöver vara på plats i skolan för att säkerställa tillsynsansvaret för eleverna. 

I utredningen från samhällsbyggnadsnämnden konstateras att även de får ökade 
personalkostnader på ca 500 tkr/år för personalen vid serviceavdelningen. 

Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på motionens intention men som 
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden skriver i sina svar så ryms 
inte kostnaden inom nämndernas budgetramar. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare 

 

Bilagor 

Protokoll från utbildningsnämnden 2019-10-02, § 79, med bilagor 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-20, § 38, med bilagor 
 

Beslutet skickas till  

Motionären 
Utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 

http://www.lysekil.se/


 

  Kommunfullmäktige    
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2020-09-16 

 

1 (3) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 121 Dnr 2020-000073  

Svar på medborgarförslag - Låt lekplatsen på Hedvägen i Brastad vara 
kvar som den är 

Sammanfattning 

Medborgarförslaget föreslår att lekplatsen på Hedvägen i Brastad ska få vara kvar 
som den är. Såväl samhällsbyggnadsförvaltningen som 
kommunstyrelseförvaltningen har förståelse för att man vill ha kvar sin lokala 
lekplats i närområdet där man bor eller har förskola, och hade helst vilja behålla 
lekplatsen på Hedvägen. Av ekonomiska orsaker har dock inte kommunen möjlighet 
att behålla alla så kallade närlekplatser utan satsar istället på de lekplatser som man 
bedömer flest invånare kan ha nytta av.  

Den planerade lekplatsen i Brastad, som bland annat kommer att ersätta lekplatsen 
på Hedvägen, blir en större centrumlekplats och byggs för att fungera som 
mötesplats för invånare från olika bostadsområden i Brastad, samt ett utflyktsmål 
för övriga kommuninvånare eller turister.    

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-03-04, § 60 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-19 
Medborgarförslag  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Magnus Elisson (SD) och Monica Andersson (C): Avslag på kommunstyrelsens 
förslag, bifall till medborgarförslaget. 

Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst till medborgarförslaget 

Omröstningsresultat 

Med 1 ja-röst, 23 nej-röster och 6 ledamöter som avstår beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. (Bilaga 5) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget, lekplatsen på 
Hedvägen i Brastad ska vara kvar.    



 

  Kommunfullmäktige    

 

Sammanträdesprotokoll 
2020-09-16 

 

2 (3) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
  



 

  Kommunfullmäktige    

 

Sammanträdesprotokoll 
2020-09-16 

 

3 (3) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

Bilaga 5 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 121 

JA     NEJ   AVST 

S Jan-Olof Johansson X X   
S Christina Gustafson  X   X 
S Ricard Söderberg  X   X 
S Siv Linnér X  X  
S Margareta Carlsson Stefan Jansson X   X 
S Anders C Nilsson Charlotte Wendel Lendin X   X 
S Roger Siverbrant  X   X 
L Håkan Kindstedt  X  X  
L Ann-Charlotte Strömwall  X  X  
C Monica Andersson  X  X  
C Siw Lycke   X  X  
M Ulf Hanstål   X  X  
M Krister Samuelsson X  X  
M Wictoria Insulan  X  X  

MP Maria Granberg X  X  
V Håkan Smedja  X   X 
V Lisbeth Lindström    - - - - 
K Yngve Berlin  Per-Gunnar Ahlström X  X  
K Britt-Marie Kjellgren Stig Berlin X  X  

LP  Jeanette Janson X  X  
LP Ronald Rombrant  X  X  
LP Ronny Hammargren  X  X  
LP Bo Gustafsson    X  X  
LP  Annette Calner  X  X  
LP Gert-Ove Forsberg  X  X  
LP Fredrik Häller  Lena Hammargren X  X  
SD Christoffer Zakariasson  X  X  
SD Daniel Arvidsson X  X  
SD Magnus Elisson  X  X  
SD Tommy Westman  X  X  
S Klas-Göran Henriksson X  X  
  30 1 23 6 

 
 



 

  Kommunstyrelsen    
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        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 159 Dnr 2020-000419  

Social oro i Lysekils kommun - Kartläggning och åtgärder  

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram rapporten Social oro i Lysekils 
kommun. Syftet är att i ett tvärsektoriellt perspektiv belysa och motverka social oro i 
Lysekil för att gagna en positiv utveckling på såväl individ- som grupp- och 
samhällsnivå.  

Målet är att kartlägga den problembild som finns i Lysekil samt att ta fram verktyg 
för att förebygga och dämpa effekter av social oro. Det handlar om åtgärder på såväl 
kort som lång sikt.  

Rapporten ger en grund till förståelse för de olika perspektiv som arbetet bedrivs 
utifrån – främjande, förebyggande och åtgärdande insatser. Vidare redovisas i 
rapporten ett antal förslag till åtgärder vilka föreslås lämnas till 
kommunstyrelseförvaltningen och samtliga nämnder för beaktande i respektive 
verksamheters planering. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-30 
Rapport Social oro i Lysekils kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Tilläggsförslag från Lysekilspartiet och Moderaterna att 
kommunstyrelseförvaltningen uppdras att till kommunstyrelsens möte den 9 juni 
2021 återrapportera de åtgärder som nämnderna och övriga organ inom kommunen 
har genomfört utifrån rapporten Social oro i Lysekils kommun. 

Ricard Söderberg (S) och Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
Avslag på Ronald Rombrants tilläggsförslag. 

Björn Martinsson (LP) och Ulf Hanstål (M): Bifall till Ronald Rombrants 
tilläggsförslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen ställer sig bakom rapporten och att lämna 
den till kommunstyrelseförvaltningen och samtliga nämnder.  

Ordförande ställer Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår tilläggsförslaget. 

Omröstning begärs 

Ja-röst för avslag 

Nej-röst till tilläggsförslaget 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

Omröstningsresultat 

Med 4 ja-röster, 4 nej-röster och en ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen 
med ordförandes utslagsröst, att avslå tilläggsförslaget. 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S X   

Emma Nohrén MP X   

Ronald Rombrant LP  X  

Christina Gustavsson S X   

Ricard Söderberg S X   

Björn Martinsson LP  X  

Ulf Hanstål M  X  

Christoffer Zakariasson SD  X  

Yngve Berlin K   X 

Summa  4 4 1 

 

Reservation 

Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation. 

Ulf Hanstål (M) reservation till förmån för eget förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anteckna rapporten till protokollet samt att lämna 
den till kommunstyrelseförvaltningen och samtliga nämnder. Rapportens resultat 
ska beaktas vid planeringen i respektive verksamheter. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och förvaltningar 
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Reservation från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut 2020-10-
07 - Social oro i Lysekils kommun - Kartläggning och åtgärder 
 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har gjort ett mycket gediget och förtjänstfullt arbete i 
den kartläggning av den sociala problembild som finns i Lysekil, en problembild 
som har dokumenterats i rapporten Social oro i Lysekils kommun. I rapporten 
lämnar förvaltningen också förslag på åtgärder på kort och lång sikt, förslag som 
lagts under 26 punkter under 10 rubrikområden. En diger åtgärdslista med andra 
ord. Rapporten saknar rekommendation om vem eller vilka som ska ansvara för att 
åtgärdsförslagen verkligen genomförs. Rapporten saknar också uppgifter om vilka 
resurser som skulle behöva anslås.   

Styret med (S) i spetsen beslutade att ”anteckna rapporten till protokollet” med 
medskicket att rapporten ska ”beaktas vid planeringen i respektive verksamheter”. 

Med detta mycket vaga och passiva beslut befarar vi att denna rapport med förslag 
på åtgärder blir en hyllvärmare. Vi kan inte utesluta att detta är ett medvetet 
agerande från de styrandes sida, det vill säga att genom att ”tala tyst” om problemen 
undslipper också styret att få ”jobbiga frågor” om varför problemen har uppstått och 
varför inget har gjorts åt dem. 

Mot bakgrund av de problem som kommunen har när det gäller ”gängproblematik”, 
segregation och socialt utanförskap är det för oss obegripligt att de styrande 
partierna inte ens vill tydliggöra vems som ska göra vad och när åtgärdsförslagen ska 
vara genomförda. Utan att ställa några som helst krav och utan att ens formulera en 
förväntansbild vad förvaltningen ska utföra kommer arbetet för att få bukt med 
gängproblematik och social oro att driva vind för våg. 

Vi föreslog mot denna bakgrund att förvaltningen till kommunstyrelsens i juni 2021 
skulle återrapportera de åtgärder som nämnderna och övriga organ inom 
kommunen har genomfört.  Detta röstades till vår stora frustration ned. Som sagt, 
nu ser vi en uppenbar risk att rapporten hamnar på hyllan och att de åtgärder som 
sätts in endast blir halvdant genomförda.  

Som vi ser det är det helt nödvändigt med en ordentlig kraftansamling med tydliga 
mål vad som ska åstadkommas, tydligt angivanden av vem som ska göra vad samt 
att resurser avsätts. Det är med stort beklagande att vi inte har en samsyn i dessa för 
Lysekil så oerhört viktiga frågor.  

 

Ronald Rombrant, Lysekilspartiet 
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Datum 

2020-09-30 

Dnr 

LKS 2020-000419 
 
Avdelningen för hållbar utveckling 
Anna Nyman Holgersson 
Anna.nyman-holgersson@lysekil.se 
 
 

Rapport Social oro i Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram rapporten Social oro i Lysekils 
kommun. Syftet är att i ett tvärsektoriellt perspektiv belysa och motverka social oro 
i Lysekil för att gagna en positiv utveckling på såväl individ- som grupp- och 
samhällsnivå.  

Målet är att kartlägga den problembild som finns i Lysekil samt att ta fram verktyg 
för att förebygga och dämpa effekter av social oro. Det handlar om åtgärder på såväl 
kort som lång sikt.  

Rapporten ger en grund till förståelse för de olika perspektiv som arbetet bedrivs 
utifrån – främjande, förebyggande och åtgärdande insatser. Vidare redovisas i 
rapporten ett antal förslag till åtgärder vilka föreslås lämnas till 
kommunstyrelseförvaltningen och samtliga nämnder för beaktande i respektive 
verksamheters planering. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att anteckna rapporten till protokollet samt att lämna 
den till kommunstyrelseförvaltningen och samtliga nämnder. Rapportens resultat 
ska beaktas vid planeringen i respektive verksamheter. 

Ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram rapporten Social oro i Lysekils 
kommun. Uppdraget kommer från kommundirektören via utvecklingsområdet 
Barn och unga är vår framtid. Syftet är att i ett tvärsektoriellt perspektiv belysa och 
motverka social oro i Lysekil för att gagna en positiv utveckling på såväl individ- 
som grupp- och samhällsnivå.  
 
Målet är att kartlägga den problembild som finns i Lysekil samt att ta fram verktyg 
för att förebygga och dämpa effekter av social oro. Det handlar om åtgärder på såväl 
kort som lång sikt. 

Förvaltningens synpunkter  

Barn och unga är ett av kommunfullmäktiges prioriterade utvecklingsområde för 
Lysekils kommun. Ett utökat förebyggande arbete med familjer i fokus finns med i 
framtagna strategier förutvecklingsområdet liksom ökad samverkan. Arbetet med 
att främja barns och ungas livsvillkor är ett gemensamt arbete för alla 
samhällsaktörer och samverkan och samarbete är en förutsättning.  

Rapporten ger en grund till förståelse för de olika perspektiv som arbetet bedrivs 
utifrån – främjande, förebyggande och åtgärdande insatser. Vidare redovisas i 
rapporten ett antal förslag till åtgärder vilka föreslås lämnas till 
kommunstyrelseförvaltningen och samtliga nämnder för beaktande i respektive 
verksamheters planering. 

http://www.lysekil.se/
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SOCIAL ORO I 

LYSEKILS 

KOMMUN 

”Det finns inte en sak som gör att det är som det är utan 

det är många olika saker som tillsammans skapar 

social oro.” 

 
Rapport 
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Denna rapport kartlägger problembilden kring social oro 
i Lysekils kommun samt föreslår åtgärder och verktyg för 
att förebygga och dämpa effekter av social oro.   
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NÅGRA VIKTIGA BEGREPP 

Social oro / social risk - “En social risk är sannolikheten för oönskade händelser, beteenden eller 

tillstånd med ursprung i sociala förhållanden och som har negativa konsekvenser för det som 

bedöms vara skyddsvärt”.  “Olika typer av utfall eller angrepp på det som samhällets institutioner 

ser som en önskvärd social ordning – det skyddsvärda. Västra Götalandsmodellen ser social oro 

som en möjlig följd och kombination av flera sociala risker, vilka i sin tur är uttryck av 

bakomliggande negativa omständigheter”. (MSB, Rapport risk- och sårbarhetsanalys 

Västmanland 2015). 

Riskfaktorer kan definieras som de förhållanden som ökar sannolikheten för att barnet ska 

utveckla problem, eller som inverkar på allvarlighetsgraden, varaktigheten eller frekvensen av 

problem. En riskfaktor behöver inte vara orsak till, utan kan vara förhållanden som visat sig öka 

risken, att problem utvecklas. Avsaknaden av det som nedan beskrivs som skyddsfaktorer kan 

också sägas vara riskfaktorer. 

Skyddsfaktorer kan definieras som de faktorer som ökar ett barns möjligheter till en god 

anpassning och utveckling, trots utmaningar och problem. Med skyddsfaktorer avses 

förhållanden som visat sig öka barnets motståndskraft mot belastningar eller dämpa effekten av 

riskfaktorer. 

Hälsofrämjande arbete/universellt (promotion) handlar om att stärka det som är friskt och bra 

och är på så vis ett mer positivt inriktat arbete som syftar till att stimulera hälsa och välmående.   

Förebyggande arbete/selektivt (prevention) syftar till att förhindra att problem uppstår. Det 

finns olika typer av förebyggande arbete; universell, selektiv och indikerad. Det universella 

förebyggande arbetet riktas till alla, oavsett hög eller låg risk för negativ utveckling. Det selektiva 

förebyggande arbetet är inriktad på grupper i befolkningen som har en eller flera riskfaktorer, 

vilket innebär att de befinner sig i en riskzon för att utvecklas negativt eller utveckla ohälsa. Det 

indikerande förebyggande arbetet utgår från individens identifierade problem och därmed är 

insatserna inriktade på att förhindra att existerande problem eskalerar. 

Universell proportionalism handlar om att vi utifrån det universella arbetet, som erbjuds alla, 

behöver se till hur vi samtidigt kan rikta insatser utifrån behov. Det innebär att utgångspunkten 

är att göra jämlikt - men utifrån behovet betyder det inte alltid ”samma till alla”. Att göra jämlikt 

innebär alltså ibland att göra olika.    

Normbrytande beteende I denna rapport avses med normbrytande beteende negativa, 

destruktiva beteenden som på olika sätt innebär överträdelser mot regler eller normer i det 

samhälle som individen lever i. Det kan finnas olika normer i olika länder. Normbrytande 

beteende kan vara allt ifrån att allvarligt bryta mot föräldrars regler, skolka, snatta, stjäla, och 
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klottra (icke-aggressivt normbrytande beteende) till grövre förseelser såsom att slåss, hota, 

sexuellt ofreda andra och plåga djur (aggressivt normbrytande beteende). 

 

INLEDNING 

Uppdraget att genomföra denna rapport kommer från kommundirektören via utvecklingsområde 

barn och unga. 

Syftet med rapporten är att i ett tvärsektoriellt perspektiv belysa och motverka social oro i 

Lysekil. Det gagnar en positiv utveckling för såväl individ, medborgare och samhälle.   

Målet är att kartlägga den problembild som finns i Lysekil samt att ta fram verktyg för att 

förebygga och dämpa effekter av social oro. Arbetet ska fokusera på åtgärder på såväl kort som 

lång sikt.  

Barn och unga är ett prioriterat utvecklingsområde för Lysekils kommun och ett utökat 

förebyggande arbete med familjer i fokus finns med i framtagna strategier liksom ökad 

samverkan. Arbetet med att främja barns och ungas livsvillkor är ett gemensamt arbete för alla 

samhällsaktörer och samverkan och samarbete är en förutsättning.  

Utgångspunkten i denna rapport finns i de begrepp som beskrivits ovan. Dels främjande, 

förebyggande och åtgärdande arbete då det är viktigt att förstå utifrån vilket perspektiv vi arbetar. 

Likaså arbete på individ, grupp och samhällsnivå. Forskning om risk och skyddsfaktorer ligger 

också som grund samt hur dessa verkar kompensatoriskt.  

 

Prevention innebär att förebygga problem av olika slag, det vill säga att agera innan problem 

uppstår. Under 2000-talet har mycket forskning bedrivits inom preventionsområdet som är ett 

tvärvetenskapligt forskningsområde, både internationellt och i Sverige. Forskningen baseras på 

kunskapen om risk- och skyddsfaktorer, faktorer som ökar respektive minskar risken för t.ex. 

psykisk ohälsa, kriminalitet och alkohol- och narkotikamissbruk. Faktorerna kan ses inom fem 

områden: familjen, kamratgruppen/fritiden, skolan, samhället och individen själv. Exempel på 

skyddande faktorer är god känslomässig kontakt mellan föräldrar och barn, låg tolerans från 

vuxna mot normöverträdelser, sen alkoholdebut, välfungerande skola, många färdigheter, goda 

kamratrelationer och meningsfull fritidssysselsättning.  

 

Om en faktor är skyddande beror i första hand på om den stärker banden mellan människor, och 

i andra hand om den skapar tydliga regler för beteendet. Preventionsarbete går ut på att 

identifiera vilka faktorer som är möjliga att påverka. 
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Ett ökat antal riskfaktorer leder till ökad risk för problembeteenden. Exempel på dessa faktorer är 

brister i familjen, när det gäller anknytning, uppfostran eller tillsyn. Risk- och skyddsfaktorerna 

är ofta desamma för olika typer av problem, exempelvis har graden av familjeanknytning 

betydelse för både ungdomars alkohol- och narkotikaanvändning, kriminalitet och skolk.  

Skyddande faktorer kan fungera som en sköld mot konsekvenser av att befinna sig i riskzonen.  

 

METOD/ARBETSPROCESSEN 

Hur arbetet genomfördes 

Rapporten har, som ovan nämnts, sin utgångspunkt i aktuell forskning och rapporter. Inkluderat 

här är även lokala utredningar och arbetet presenterar också sammanfattningar från Lysekils 

kommuns analysgrupps arbete 2020. Den största delen av innehållet utgör sammanfattning från 

de cirka 25 gruppintervjuer som genomförts. 

De verksamheter som deltagit är förskola, skola, vuxenutbildning, elevhälsa, fritid och kultur, 

socialtjänst och arbetslivsförvaltning. Intervjuer har genomförts både med medarbetare och 

chefer/rektorer. Utöver detta har intervjuer genomförts med polisen, bostadsbolag, 

trygghetsvandrare, föräldrar och ungdomar.  

 

De frågor som besvarats vid gruppintervjuerna har varit: 

• Vad är problemet/utmaningen i Lysekil? Både i verksamheten och generellt.  

• Varför är det är ett problem/utmaning? På vilket sätt/var yttrar det sig?  

• Arbetar ni på något sätt i er verksamhet för att möta problemet/utmaningen? Hur?  

• Behöver vi/ni göra mer av något? Vad i så fall? I er verksamhet? Vad kan andra göra? 

Vad kan göras nu, sen och på sikt? 

 

 

Framgångsfaktorer 

Ett tydligt uppdrag, mandat och stöd i arbetet från utvecklingsområde barn och unga samt 

kommundirektörens ledningsgrupp gjorde att tid kunde tas i anspråk för att genomföra 

intervjuer.   

Gruppintervjuer som metod gav en bred och innehållsrik bild av behov och utmaningar ur olika 

verksamheters perspektiv.  

Ytterligare en framgångsfaktor var att två tjänstepersoner arbetade tillsammans med uppdraget 

vilket gav möjligheter för gemensamt genomförande av gruppintervjuer och reflektion. 
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Utmaningar 

Situationen med Covid-19 påverkade under våren arbetet med rapporten genom att intervjuer 

fick genomföras digitalt. Detta gick dock att lösa utan större problem. Vidare uppstod en akut 

situation med ökad social oro under våren vilket innebar att sammanställningen av rapporten fick 

läggas åt sidan under en period till förmån för hantering av denna mer akuta situation.  

 

RESULTAT 

Resultaten redovisas utifrån rubriker som utgör risk- och skyddsfaktorer; familj, skola, fritid, 

individ och samhälle. Inledningsvis presenteras en kort beskrivning av området utifrån ett 

kunskapsbaserat perspektiv. Sedan presenteras en kortfattad lokal bild som sammanfattar 

statistik och nuläge punktvis. Denna statistik och nulägesbeskrivning är till stor del hämtad från 

analysgruppens arbete. Den största delen av resultatet utgörs av de gruppintervjuer som 

genomförts där problem, konsekvenser och behov presenteras.  

 

Familjers ekonomiska och sociala situation – risk och 

skyddsfaktorer 

Föräldrarnas sociala, ekonomiska och pedagogiska resurser spelar en avgörande roll för barnets 

utveckling. Dessutom minskar risken för flera olika hälsoproblem och riskbeteenden hos barnen 

om det finns en god relation till deras föräldrar. Därför blir också ojämlikhet i livsvillkor och 

möjligheter mellan olika familjer avgörande eftersom de utgör grunden för ojämlika 

uppväxtvillkor, och därmed ojämlikhet i livschanser mellan olika barn. 

 

Nuläge 

• Jämfört med riket har Lysekils kommun en högre andel barn med utländsk bakgrund 

som bor i ekonomiskt utsatta familjer.  

• Det finns stora skillnader när det gäller föräldrars utbildningsnivå i Lysekils kommun.  

• Ökande antal placeringar av barn och unga utanför det egna hemmet. 
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Resultat utifrån intervjuer – problem och konsekvenser.  

 

Föräldraskapet 

När det gäller föräldraskapet uppges att avsaknaden av kunskaper i svenska språket hos 

utlandsfödda föräldrar är ett grundläggande problem. Kunskaper i svenska är avgörande för att 

kunna kommunicera med samhällsaktörer och myndigheter. Föräldrar med bristande kunskaper 

i svenska kan inte hjälpa sina barn med skolarbetet i fullgod utsträckning och barnen blir även 

informationsbärare åt sina föräldrar.  

Maktförskjutning mellan barn och förälder anges som problematiskt. Med maktförskjutning 

menas att barnen/ ungdomarna bestämmer/ tar över i familjen. Det finns en gränslöshet i 

familjesystemet – det uppges finnas en oförmåga hos vuxenvärlden att sätta gränser vilket 

resulterar i ett gränsöverskridande beteende hos barnet/den unge.  

”Det finns en rädsla för socialtjänsten – barnen styr. Många nyanlända föräldrar har 

missförstått hur man hanterar barnen i en svensk kontext. De tror att barnen ska ha allt. 

Barnen styr föräldrarna. Föräldrarna är rädda för socialtjänsten och barnen hotar med det”.  

Föräldrar saknar kunskap och information om samhällssystemet. För föräldrar med låg tillit till 

och låg kunskap om samhällssystemet blir föräldrarollen svårare. Verksamheter uppger att 

många barn och unga saknar stöd från sina föräldrar och att föräldrarna inte är delaktiga i sina 

barns liv och det identifieras som en omsorgsbrist.  

Kulturella skillnader, bristande kulturkunskap (hos både individen/ målgruppen men även inom 

verksamheter) och brist på tydlig och rak information och kommunikation från till exempel 

socialtjänst och skola gör att det upplevs oklart vad som förväntas av föräldern, vilka faktiska 

krav som ställs och vad eventuella konsekvenser blir.  

Föräldrar som inte vill medverka i de insatser som erbjuds eller inte ger samtycke till insatser 

lyfts som ett problem – likaså att det finns en uppfattning hos föräldrar om att skolan ska 

uppfostra barnen. 

Verksamheter uppger att de saknar kunskap och verktyg för att bemöta problemen och behovet 

av tidigare insatser framkommer tydligt. Ofta pratas det om problemen inom verksamheten men 

till att göra en orosanmälan är steget större. 
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Föräldrars utbildning och sysselsättning 

Brist på kunskaper i svenska och avsaknad av utbildning gör att föräldrar kommer längre ifrån 

arbetsmarknaden vilket påverkar möjligheten till egen försörjning. Det leder också till en brist på 

rutiner för hela familjen. Att ha föräldrar som inte arbetar ger en avsaknad av förebilder för 

barnen. Avsaknad av arbete eller sysselsättning medför brist på sammanhang för föräldern och 

kan generera psykisk ohälsa. Detta påverkar barnen negativt. En speciellt utsatt grupp är 

ensamstående kvinnor med många barn.  

Barn som har föräldrar som inte arbetar eller är sysselsatta vistas inte lika många timmar på 

förskolan eller fritids som andra barn. Detta i sin tur påverkar barnets utveckling både språkligt 

och socialt. 

Enkla arbeten och praktikplatser är en bristvara och för många arbeten ställs höga krav. 

Arbetsmarknadsinsatser är också för korta, ett år räcker sällan. 

Bristande kunskaper om svenska samhället 

Tidigare har SFI arbetat mer med samhällsorientering men idag är det fokus på utbildning i 

svenska. SFI ser behov av mer samhällsorientering och ökad kunskap om svenska samhället men 

saknar tid och förutsättningar att arbeta fördjupat med detta.  

Flera av de intervjuade bekräftar bilden att det finns behov av ökad kunskap om hur det svenska 

samhället fungerar.  

 

Familjers ekonomi 

Familjers ekonomiska situation lyfts fram som en konsekvens av att föräldrar inte har ett jobb. 

En svag ekonomi bidrar till att familjer har sämre förutsättningar och begränsar möjligheten att 

göra egna val. Till exempel att välja sitt eget boende.   

Dålig ekonomi gör att barn och ungdomar lättare hamnar i kriminalitet och att de ser en 

möjlighet att tjäna snabba pengar genom att till exempel sälja narkotika eller begå andra brott.  

 

Familjers boende 

Boendet är en viktig fråga. Det handlar inte bara om att du har ett annat modersmål utan även 

om var du bor. Detta i sig är stigmatiserande. Trångboddhet får stora konsekvenser. Trångbodda 
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barn och ungdomar vistas mer utomhus i den offentliga miljön då möjligheten att umgås hemma 

är begränsad. Det kan även leda till en bristande skolgång då det ofta saknas studiero hemma.  

Barn pratar hämtar in språk, beteende och attityd av de äldre barnen i samma område. Barn och 

unga i samma område får en identitet och i vissa fall ingår normbrytande beteende i denna 

identitet.  

Ett segregerat boende leder till en segregerad skola vilket innebär att många barn med annat 

modersmål än svenska går på samma skola. 

 

Resultat utifrån intervjuer – vad behövs mer?  

 

Utöka föräldraskapsstödet 

I intervjuer framkommer behov av ännu mer föräldraskapsstöd. Dels ett direkt riktat stöd till de 

som behöver, dels en större kunskap om föräldraskap i Sverige och vilka krav som ställs. Det 

behövs även information om förväntningar på föräldrar gällande förskola, skola och varför man 

ska vara på fritids.  

Det finns många olika tankar och förslag om hur föräldraskapsstödet kan utvecklas i samverkan 

mellan verksamheter så som förskola, skola, omsorg och SFI men också via arenor som 

familjecentral och ungdomscentral. Det finns en önskan om en gemensam form/arbetssätt för 

föräldraskapsstöd. Familjecoachen och ABC-utbildningen lyfts fram som goda exempel.   

”Man skulle kunna önska att föräldrarna fick något innan barnen börjar i förskolan.  Att vi har 

någon typ av nätverk runt familjerna – det är viktigt att det finns tydlig information innan.” 

Stödet till föräldrar handlar också om att skapa bättre förutsättningar att lära sig språket och 

komma ut i arbetslivet. Det är viktigt att även denna del lyfts fram. När föräldrar arbetar blir 

ekonomin bättre, familjen får rutiner, integreras och de vuxna blir förebilder för sina barn. Här 

lyfts SFI fram som viktig då det skapar rutiner och sysselsättning.  

Några av de förslag, för att stötta familjer, som framkommer i intervjuerna punktas nedan;   

• Att i samband med att man har/får försörjningsstöd även ha som rutin att gå igenom 

fritidsaktiviteter med familjen. Den ekonomiska delen är viktig att tänka på så att barnen 

och ungdomarna kan få delta i fritidsaktiviteter.  

• Utveckla samarbete med vårdnadshavare mer. Till exempel genom samverkan mellan 

förskola/grundskola och SFI.  
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• Rinkebymodellen – utökade hembesök som genomförs av BVC och socialtjänsten.  

• Socialpedagog, SYV eller coach på SFI som stöttar föräldrarna och som arbetar med 

frågor som rör individ/ familj.  

• Utbilda personal i ABC – förskolepersonal + grundskola så att alla föräldrar får gå denna 

utbildning.  

• Nätverk runt familjerna – att föräldrarna får information innan barnen börjar i 

förskolan.  

• Förskolan är en tydlig arena för integration – föräldrar vänder sig till förskolans 

personal.  

 

Bättre samverkan kring det enskilda barnet och dess familj  

Stärkt samverkan mellan myndigheter – socialtjänst, skola, fritid, polis med flera önskas. 

Samarbete liksom SSPF (socialtjänst, skola, polis och fritid) lyfts fram som gott exempel liksom 

att utveckla ett SSPF för de yngre åldrarna och arbetet med SIP (Samordnad Individuell Plan). 

Vikten av att se helheten runt barnet framkommer och att skapa förutsättningar för 

ungdomen/familjen gemensamt. Det behövs tidigare insatser, redan på BVC och förskola. Här 

lyfts också behov av verktyg och kunskap samt nya och andra sätt att möta problematiken kring 

social oro. Trösklarna behöver också sänkas när det gäller kontakten med socialtjänsten. Stödet 

behöver bli mer lättillgängligt.  

 

Rätt förutsättningar för att möta behoven hos familjer 

Det finns behov av en budget för att ibland kunna genomföra aktiviteter när man arbetar med 

familjer/föräldrar/ungdomar/barn. Verksamheterna uttrycker att det är problematiskt att 

planera förebyggande insatser utan avsatta medel.  

 

Skola – risk och skyddsfaktorer 

De mest avgörande faktorerna för om en elev ska lyckas i skolan är föräldrars utbildningsnivå och 

föräldrars inkomster. Andra faktorer som också är centrala förutom hemförhållanden är skolans 

organisering. Segregation har en negativ inverkan.  Skolans ledning och att det finns kompetenta 

huvudmän samt lärares kompetens, att det finns utbildade lärare, är också viktiga 

förutsättningar.  
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Nuläge 

• Lysekil är en segregerad kommun utifrån ett skolperspektiv. Integration, koncentration 

av elever som har annat modersmål än svenska är hög på Gullmarsskolan F-6.  

• Det finns påtagliga skillnader mellan F-6-skolorna avseende andel elever som uppnått 

kunskapskraven i alla ämnen.  

• 85% av eleverna i åk 9 var behöriga till gymnasiet (2019). Motsvarande siffror för riket 

var 83%. Fler flickor än pojkar var behöriga.  

• Elever i Lysekil känner sig trygga i skolan i samma omfattning som riket. Något högre 

värden för åk. 7 - 9.  

• Andelen som uppger studiero i skolan var, i jämförelse med riket, högre i åk 7 - 9 och 

något lägre på gymnasiet och F - 6.  

• I Lysekil arbetar något högre andel behöriga lärare på grundskola och gymnasieskola i 

jämförelse med riket. Något lägre i förskola.  

 

Resultat utifrån intervjuer – problem och konsekvenser.  

Segregation 

Det är en hög invandrartäthet på Gullmarsskolan F-6 och det finns bristande kunskaper i svenska 

hos många elever. Konsekvenser av detta uppges vara konflikter på rasterna, svårigheter att följa 

med i undervisningen och bristande skolgång. Elever påverkas också av tidigare upplevelser och 

hur man har det i hemmet.  

Det uppges också finnas svårigheter med kommunikation mellan skolan och hemmet. Det finns 

en otydlighet i informationen om skolsystemet och kraven inom skolan vilket gör att föräldrarna 

inte klarar att ta ansvar fullt ut.  

Det är också ont om tid för språkstödjarna/ studiehandledarna för att ägna sig åt 

relationsbyggande aktiviteter. 

Kompetensförsörjningen inom förskolan nämns som en utmaning och det är svårt att få utbildad 

personal till segregerade verksamheter.  

 

Polarisering 

Skolan upplever en tydlig polarisering. Det finns olika grupperingar med olika bekymmer. En 

grupp är identifierad som bestående av ungdomar med utländsk bakgrund, företrädesvis pojkar, 

som upplevs mer synliga och ibland utåtagerande. En annan identifierad grupp är ungdomar med 
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en nationalistisk ståndpunkt vilka verkar i det tysta men samtidigt skapar oro och bidrar till 

polariseringen.  Det finns också en grupp unga, primärt tjejer, där digitala konflikter bidrar till 

problem i skolmiljön och på fritiden. 

Utanförskapsklustret anges bli större när gruppen ungdomar som inte mår bra faller ifrån och 

inte klarar av att fullfölja sina studier. Detta är påtagligt på gymnasiet där det inte är obligatorisk 

skolgång och framförallt killar fångas upp i alternativ sysselsättning som till exempel droghandel. 

Skolan ser också att det finns en påverkan gällande grundläggande värderingar som kommer från 

hemmet och det tar sig uttryck i olika ageranden och handlingar i skolan. När skolan kontaktar 

föräldrar bemöts personalen på olika sätt beroende på vilken elev som är involverad i händelsen. 

Skolan upplever över tid en samhällsförändring där man gått från ett kollektivistiskt tänkande till 

mer individualism vilket blir påtagligt i skolan. 

 

Samverkan 

Det finns glapp i samverkan mellan skolan och socialtjänsten vilket gör ansvarsfrågan otydlig. Ett 

exempel är händelser som sker på fritiden. Ibland studsar det tillbaka till skolan som får hantera 

effekten av det som sker utanför skoltid.   

 

 

Bristande skolnärvaro och svårigheter att klara skolan 

Det finns ofta en bristande skolnärvaro bland barn och unga med problem.  

”Vi har föräldrar som inte får iväg sina barn till skolan. Detta finns bland alla nationaliteter 

men ser olika ut.” 

Även om barnet inte klarar kunskapskraven i en årskurs i grundskolan får de gå vidare till nästa 

årskurs. Upplevelsen hos eleverna är att de får fortsätta ändå. Lärarna kämpar och försöker 

förklara men det behövs ett gediget och långsiktigt arbete för att eleverna ska klara målen i 

läroplanen.  

Däremot blir misslyckandet på gymnasiet mer påtagligt. Misslyckas du i ettan går du inte vidare 

till tvåan. Här finns olika grupper av elever. En grupp är pojkar som misslyckas och bildar 

”utanförskapsgäng”. Dessa pojkar fångas upp i alternativ sysselsättning – de lägger ner skolan 

men sysselsätter sig med annat som till exempel kriminalitet. Men det finns även många flickor 

som känner utanförskap – som påbörjar en utbildning som de inte klarar och upplever som 

misslyckande.   
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Andra utmaningar i skolmiljön 

Det finns en stor oro för barn i F-6-skolan som blir uppsökta av äldre elever. Skolan misstänker 

att kontakterna handlar om droghandel och att yngre elever utnyttjas av äldre. 

Det är även ett problem med att unga, som blivit utsatta, ej vågar medverka i brottsutredningar.  

Skadegörelse och förstörelse på skolgårdarna nämns och detta skapar även oro hos föräldrarna. 

Personalen ser psykisk ohälsa bland elever och att antalet diagnoser har ökat vilket ställer nya 

krav på skolan.  

Skolvägen – till och från skolan lyfts fram som exempel. Många barn går, trots de inte är mogna 

för det, till och från skolan själva.  

”Det finns inte en sak som gör att det är som det är utan det är många olika saker som 

tillsammans skapar social oro.” 

 

Resultat utifrån intervjuer – vad behövs mer?  

 

Bryt skolsegregationen 

Skolsegregationen lyfts fram som en utmaning och flera uppger att Lysekils kommun behöver 

tänka om. Ett förslag är att blanda klasser/skolor (Gullmarsskolan F-6 och Mariedalsskolan).  

När det gäller frågan om barn som blir uppsökta av äldre elever föreslås också att man tänker om 

kring enheterna (utifrån att lokalerna inkluderar F-9) och med förslag om att dela upp mer. 

 

Samverkan 

Det uppges positiv med samverkan och alla de samverkansytor vi har i dag, till exempel SSPF. 

Det tvärsektoriella arbetet är en möjlighet. Skolan kan inte ta hela ansvaret. Det finns också en 

vilja att utveckla samarbete och samverkan ännu mer och se det som ett kommunalt problem och 

inte ett skolproblem.  Till exempel frågan om ökad skolnärvaro där ett gemensamt grepp runt 

denna fråga föreslås.   

”Vi behöver arbeta mer med glappet mellan skola och socialtjänst. Förslagsvis ett team som 

jobbar med frågan. Lika så att vidareutveckla samverkan mellan skola, socialtjänst, fritid och 

polis.”  
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”Det behövs en samsyn och samverkan där man krokar i varandra – så att man kan stötta det 

som fungerar i skolan även på fritiden. Arbeta över gränserna – till exempel innan elever går 

från åk. 7 - 9 till gymnasiet kan vi arbeta för att bygga relationer.”  

Mer relationsskapande arbete utanför skoltid behövs. Samverkan är viktig - att gå över gränserna 

ibland är ett måste. De äldre barnen tar hand om de yngre – något som alla våra verksamheter 

kan bygga på som en positiv egenskap.  

Projekt som utveckling av stadsparken och lekplatsen är goda exempel på hur man kan arbeta i 

samverkan förskola, skola och samhällsbyggnad. 

 

Mer kunskap och bättre rutiner 

Det behövs ökad kunskap hos skolans personal så att de kan bedöma och se tecken på till exempel 

våld eller andra problem. Det behövs mer och djupare kunskaper för att läsa av det. ”När jag hör 

och ser detta behöver jag agera” samt rutiner för orosanmälan. Mer information om 

socialtjänsten behövs – till exempel på föräldramöten och i skolan. 

Det behövs även bättre rutiner vid misstanke om droganvändning och drogtester är ett exempel 

där rutiner behöver tydliggöras.  

 

Vuxennärvaro/personalresurser 

Vuxna förebilder anges som viktigt. Till exempel studiehandledare som stöd för att prata med 

barn och föräldrar. En skola har testat att låta studiehandledare genomföra aktiviteter även 

utanför skolan, bland annat gå på bio på lov och spelat fotboll med barnen, vilket varit positivt. 

Det behövs fler trygga vuxna som kan möta barnen och ungdomarna och vägleda – “så här är 

det”. Det är viktigt med tidiga insatser, helst redan på BVC, och att utgå från familjernas behov av 

stöd. 

Det framkommer önskemål om att det ska finnas uppsökande verksamhet gentemot barn, unga 

och föräldrar.  

Det behövs fler vuxna i skolan som finns med och stöttar upp. Bland annat på rasterna och i 

klassrummet så att alla känner sig sedda. Studiehandledare och socialpedagoger är exempel på 

viktiga funktioner. 

Det behövs mer tid för elevhälsopersonal ute i klasser i främjande och förebyggande syfte. Det 

finns behov av att göra saker i grupp för att minska det åtgärdande arbetet på individnivå och att 

jobba främjande och förebyggande i grupp är positivt. 
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Språket  

Det behövs studiehandledare i fler språk.  

Modersmålet viktigt men det behövs en tydligare balans – i korridorer och på raster ska svenska 

talas.  

När det gäller språkstöd är kvalitet lika viktigt som kvantitet. Det behövs egentligen fler 

flerspråkiga pedagoger.   

 

Språkförståelse behöver prioriteras – att inte luta sig tillbaka till språkstödjare utan jobba mer 

aktivt med att föräldrar lär sig språket. I förlängningen gynnar det familjen och barnen om 

föräldrar lär sig språket. Gör det mer attraktivt med SFI och ställ högre krav på språklig 

progression. Utveckla arbetet med kompletterande obligatoriska språkutvecklande aktiviteter 

inom etableringsplanen för deltagare i etableringen.  Kanske bör man också höja kraven för SFI – 

många går dit för att man har ersättning i två år.  

 

 

Fritid – risk och skyddsfaktorer 

Fritid kan vara ett positivt komplement till ett välfungerande liv i familj och skola, som 

förstärker och utökar kompetenser och ett allmänt välbefinnande. Fritiden kan också 

vara kompenserande, bekräftande eller reparerande, som motvikt till en i övrigt mindre 

tillfredsställande tillvaro i familj och skola. För en del ungdomar utgör fritiden själva 

livsnerven i deras vardag. Att lyckas väl i exempelvis idrott, konstnärligt utövande, 

dataspel eller få gensvar och betyda något i kontakten med djur kan väga upp 

misslyckanden på andra områden. Fritiden är viktig också ur ett demokrati- och 

inflytandeperspektiv – den kan ge ungdomar möjlighet att se hur samhället fungerar, 

uppleva att de kan påverka, träning i att uttrycka sina åsikter och slussas in i en större 

gemenskap.  

 

På den negativa sidan kan fritiden i stället för en del ungdomar vara den del i livet som ger 

bekymmer i en annars fungerande vardag, till exempel genom att det är då ensamheten märks 

eller negativa känslor tar överhanden. Alternativt kan fritiden ytterligare förstärka svårigheter 

och brister i en redan problematisk tillvaro i familjen eller skolan eller i båda, med dålig 

självkänsla, håglöshet, oro och ångest, asocial utveckling etc. 

 

Nuläge  

• Ett minskat antal aktiva föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Detta syns både 

i Lysekil och nationellt. 
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• Minskat antal elevplatser i musikskolan. Här finns också stora könsskillnader (75% 

flickor och 25% pojkar är inskrivna). 

• Antalet besökstillfällen på fritidsgården mellan 20 maj 2019 till och med februari 2020 

uppgick till 8 714. Inga besökstillfällen registrerades under sommaren (juli) då den öppna 

verksamheten på gården ersattes av andra aktiviteter.  Könsfördelning 55%pojkar och 

45% flickor.  

• Polariseringen är också påtaglig i den öppna fritidsverksamheten.  

 

 

 

Resultat utifrån intervjuer – problem och konsekvenser.  

Avsaknad av fritidsaktiviteter och mötesplatser 

Många barn saknar meningsfulla saker att göra på fritiden och har ingen tydlig sysselsättning 

vilket innebär att de dras till dåliga förebilder. Det uppges att Covid- 19 förvärrat situationen.  

Statistiken visar färre aktivitetstillfällen i föreningslivet vilket tyder på en nedgång i antalet 

föreningsaktiva. Efter 11 – 12 års ålder minskar antalet föreningsaktiva. Det är inte säkert att barn 

inte vill utan det kan bero på andra saker.  

Ungdomar söker sig inte aktivt till våra bibliotek, det är ingen naturlig mötesplats och för 

Stadsbiblioteket är det ett bekymmer att påverkade personer skapar problem. 

Avsaknad av vuxna (förebilder) på fritiden 

Det finns också en avsaknad av vuxna som kan möta de unga på fritiden för att arbeta 

relationsskapande och verka som förebilder för barn och unga utanför skoltiden. För att kunna 

möta de unga behöver vuxna finnas på de platser där de unga själva väljer att vara. De behöver 

arbeta uppsökande och kontaktskapande då det finns grupper av ungdomar som är svåra att nå. 

Normbrytande beteende på fritiden 

F-6 ser en stor social oro på fritiden – efter skolan. Exempel på detta är stöld och snatterier. Det 

finns en gängmentalitet med tillhörande attribut som till exempel dyra kläder, bandanas, kedjor 

runt halsen mm. Detta förekommer redan i åk 1 och särskilt i vissa åldrar. Det är ingen homogen 

grupp, utan olika individer som anammar detta. Det är fler pojkar men även vilsna flickor.  
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Det finns olika grupperingar i kommunen och det blir konflikter mellan grupper. På fritiden sker 

det en ”rekrytering” av yngre barn i vissa miljöer, där de äldre på olika sätt förmår de yngre att 

göra olika, ibland kriminella, saker.  

Bristande samverkan 

Det finns en bristande samverkan mellan fritid och socialtjänst i kommunen vilket gör att vi inte 

når alla barn och unga.  

Det saknas också etablerad samverkan mellan fritidsenheten och föreningslivet. 

Resultat utifrån intervjuer – vad behövs mer?  

Vuxennärvaro 

Det framkommer behov av ökad vuxennärvaro och det finns många tankar om hur detta ska 

genomföras till exempel förslag om fältare som finns ute på kvällar och helger. Det finns behov av 

att se över uppdraget för tjänsterna och se till att de inte blir uppslukade av skolans värld. Ett 

komplement till skol- och fritidsverksamhet är viktig när det gäller dessa funktioner och man 

skulle kunna tänka lite större kring vad tjänsterna kan bidra med.  

Föräldra- och vuxenvandringar behövs och det är viktigt att flerspråkig personal från kommunen 

är med. Det behövs personal på plats ute i samhället efter fritidsgården stängt samt koordinering 

av detta.  

Förslag framkommer om en ”fritidslots” – en kombinationstjänst – lots och fält kombinerat – för 

att lotsa in i föreningsliv.  

Involvera förslagsvis föräldrar mer för att finnas på plats i olika områden under specifika tider för 

att förebygga bekymmer. Det ger möjlighet att skapa relationer mellan individerna och för att 

skapa förutsättningar för detta behövs personal som arbetar på plats. 

Kan vi arbeta uppsökande mot dem som drabbats på något sätt så att de drabbade ser att vi finns 

och agerar när olika händelser inträffar? Vi behöver en plan för hur vi agerar så att vi kan 

omfördela personal till specifika platser mer flexibelt när “det händer”. 

Det behövs mer resurser till det arbetet som görs idag – fält, socialpedagog och fritid på individ 

och gruppnivå. 

 

Aktiviteter 

Barnens fritid – att fokusera på positiva saker istället så de inte dras till dåliga förebilder. Det 

finns behov av att skapa miljöer som är inkluderande. Öka förutsättningarna för aktiviteter för 



 

 
 

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

Sid 17/33 

barn. Bygg mer på aktiviteter som stimulerar och främjar (rutinaktivitetsteorin och pro-sociala 

aktiviteter gör så att antisociala aktiviteter minskar och leder till ökad känsla av sammanhang – 

KASAM). 

”Det finns behov av att tänka till omkring fritidssysselsättning för att nå fler och på ett bättre 

sätt. Det finns mycket men vi behöver nå ut bättre”.   

Det behövs också större insatser för att nå fler barn och unga. Till exempel de som inte är med i 

en förening eller har någon fritidsaktivitet. Fler mötesplatser och spontanytor bland annat. Det 

behövs både mer ledarledd och mer spontan aktivitet. Skolidrottsföreningar är en möjlighet till 

exempel. 

Utveckla antalet mötesplatser – till exempel dagläger mm. Genomför lägerverksamhet, till 

exempel kan fält och fritid samarbeta kring detta. Det finns behov av att utöka öppettiderna för 

fritidsgården och det behövs mer personal samt även medel för att genomföra aktiviteter. Kan 

man söka projektmedel som komplement? 

Barnen tar sig in på plastgräset trots inhägnad. Skulle man kunna göra det på ett annat sätt? Ha 

det öppet med vuxennärvaro? 

Musikskolan skulle kunna bli mer tillgänglig om den var avgiftsfri och till för alla. Ett 

komplement kan vara ”El Sistema” – musikaktiviteter för föräldrar och barn. 

Mer samarbete mellan kultur och fritidsgårdarna, till exempel ”Ung kultur möts”. Dit kommer 

ofta de som inte kommer till mötesplatserna. Det finns en plan på att bygga upp detta men det 

blir 2021.  “Culture crew” är ett annat exempel. Det finns inget grundat kring kulturdelen för 

unga idag utan detta behöver fortsätta utvecklas. 

Busskort, som även fungerar på kvällstid och helger, till elever som bor utanför centrala Lysekil 

är en möjlighet och kan underlätta både för att besöka fritidsgård och föreningsliv. 

 

Samverkan 

Inom organisationen finns det behov av att samverka bättre över förvaltningsgränserna. Det finns 

ännu mycket mer att göra när det gäller samarbete. Utmaningar som till exempel sekretess finns.  

”Vi skulle kunna jobba mer i glappet mellan olika verksamheter – förebyggande arbetet är 

superviktigt. Vi behöver förändra vårt arbetssätt och ibland gå utanför själva verksamheten. 

Familjecoachen är ett bra exempel där man arbetar så.”  

Det finns behov av att involvera föreningslivet mer och det behövs tätare samverkan med 

civilsamhället för att öka antalet viktiga vuxna bland våra ungdomar. Sedan har föreningslivet 

mycket som det är men kan man hitta sätt? 
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Utveckla samarbete med föräldrarna på fritidsgården. Förslag finns på att genomföra 

gemensamma föräldramöten, fritidsgården tillsammans med familjecoach. Jobba för att få med 

föräldrarna och informera bättre om föreningslivet.  Samarbeta med skolan och få med 

föräldrarna. 

Bättre (sam)arbete kring planering av skolavslutning och lovaktiviteter, särskilt inför 

sommarlovet. Det måste finnas rutiner för detta och ske på ett systematiskt sätt och i god tid. 

 

Individ – risk och skyddsfaktorer 

 

Exempel på skyddsfaktorer på individnivå är ett stabilt humör, begåvning utan några kognitiva 

svårigheter, förmåga att fungera socialt med jämnåriga och vuxna, öppenhet med att söka hjälp, 

be om råd och våga pröva andras lösningar om det behövs, stöd från föräldrar och andra vuxna, 

upplevelse av kontinuitet och sammanhang samt att klara de uppsatta målen i skolan. Exempel 

på riskfaktorer på individnivå är bristande språklig förmåga med svårigheter att sätta ord på 

tankar och känslor, inlärningssvårigheter, framför allt läs- och skrivsvårigheter, bristande 

självkontroll med en låg tolerans för frustrationer, bristande social kompetens, svårt att få och 

behålla vänner samt bristande självförtroende och en negativ självuppfattning. 

 

Nuläge 

• Ökat antal ansökningar till socialtjänsten – barn och unga – mellan 2014 och 2019.  

• Ökat antal anmälningar om barn som far illa från 2014 till 2019 (topp 2018).  

• Främsta orsaken till anmälningar är föräldrars svårigheter (osund miljö, omsorgssvikt, 

missbruk, våld, familjekonflikter och vårdnadstvister samt övergrepp). Utöver detta 

också riskbeteenden eller andra svårigheter hos barnet (skolrelaterad problematik, 

normbrytande eller kriminellt beteende, riskbruk och/eller beroende av alkohol, 

läkemedel eller narkotika, psykisk problematik, neuropsykiatrisk och/eller kognitiv 

funktionsnedsättning).  

• Andel ungdomar i Lysekil som dricker sig berusade och/eller använder narkotika ligger 

högre jämfört med Västra Götalandsregionen. Dock en nedåtgående trend men det 

minskar inte i samma takt som i övriga regionen.  

 

 



 

 
 

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

Sid 19/33 

Resultat utifrån intervjuer – problem och konsekvenser.  

 

Normbrytande beteende 

I intervjuerna nämns vanligen en specifik killgrupp och att det är ungdomar med normbrytande 

beteenden som agerar i grupp. Individer ur gruppen beskriver att det är provocerande med vuxna 

människor som uttrycker sig rasistiskt, genom till exempel blickar och tillmälen. De beskriver att 

det är svårt att hantera den ilska som uppkommer och att de förstår att de skulle behöva mer 

tålamod. De uppger också att de är trötta på att ”ta en massa skit” och har en känsla av att ha fått 

mycket negativ uppmärksamhet under flera år vilket ger en uppgivenhet.  

 

Svårighet att klara skolan 

Det finns en bristande skolnärvaro och bristande motivation hos målgruppen som pekas ut som 

problembärare. Många pojkar i gruppen saknar motivation att studera. Personal uppger också att 

det är svårt att nå och motivera ungdomarna.  

 

Brist på förebilder  

Många unga saknar förebilder. De yngre barnen har de äldre barnen och ungdomarna som 

förebilder.  De har en låg tillit till sina föräldrar och en hög tillit till kompisar. 

”Vi har några killar på skolan (mellanstadiet F-6) som umgås med killar på högstadiet. Vi ser 

att yngre barn har förebilder som är äldre som inte är bra förebilder. Högstadieelever fångar 

upp yngre elever. De små barnen, åk 4 och 5, får de saker av dem, belöningar. Barnen pratar 

”orten-svenska” – hämtar in språk och attityd av de äldre. Tar till sig beteende och jargong. Det 

blir status i prylarna. Vem som är coolast, vem som är mest ”orten”. Det handlar om att få en 

identitet.” 

 

Maktlöshet och utanförskapskänsla 

Det finns en utanförskapskänsla hos pojkar i målgruppen men även hos andra ungdomar. 

Utanförskapet har blivit en vardag och normaliserat. Ungdomarna själva säger till exempel att 

fulla vuxna uttrycker sig rasistiskt. De menar att alla de här sakerna gör att familjer som är nya i 

Sverige ibland inte har mycket till val än att välja en kriminell väg för att få pengar eller måste 

kämpa hårt för att bli accepterad av samhället.  
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Brist på stöd från föräldrar 

För föräldrar med låg tillit till och låg kunskap om samhällssystemet blir föräldrarollen svårare. 

Verksamheter uppger att många barn och unga saknar stöd från sina föräldrar och att de inte är 

delaktiga i sina barns liv och det identifieras som en omsorgsbrist.  

Maktförskjutning mellan barn och förälder anges som problematiskt. Med maktförskjutning 

menas att barnen/ ungdomarna bestämmer/ tar över i familjen.  

Här lyfts även flickor som inte visar ett utåtagerande beteende utan snarare är inåtvända/hålls 

hemma.  

 

Låg tillit till samhället 

Tilliten till polisen är låg och det finns en misstro mot samhällssystemet hos både ungdomar och 

föräldrar. Föräldrar själva anger att ”polisen inte gör något” samt upplever att det är en avsaknad 

av konsekvenser. Avsaknad av konsekvens uppges som en temperaturmätare på situationens 

allvar. Lagstiftningen upplevs därför som tandlös.  

 

Resultat utifrån intervjuer – vad behövs mer?  

 

Tidigare insatser och bättre samordning runt individen 

Återkommande framkommer att insatser behöver ske tidigare och med bättre samordning runt 

individen men också dess nätverk. Till exempel insatser innan SSPF och förslag om ett ”ungt” 

SSPF framkommer.  

 

Det behövs också kunskap om problemens karaktär samt om nya metoder och verktyg för att 

möta problemen.  

 

I intervjuerna anger många att insatser behöver ske ännu tidigare, redan under barnets första år 

då problem ofta uppstår tidigt. Under stycket familj finns flera förslag som visar på möjliga vägar 

så som bland annat ”Rinkebymodellen”.  

 

 

Bygga tillit 

Tillit och tilltro måste byggas på individ och gruppnivå för att minska ”vi och dom-känslan”.  

Mer relationsskapande arbete behövs. Bland annat mellan polisen och ungdomarna.  
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Samhälle – risk och skyddsfaktorer 

Socialpolitiska, arbetsmarknadspolitiska, utbildningspolitiska och kriminalpolitiska beslut är 

några exempel på makrosociala fenomen som kan påverka den enskilda individens benägenhet 

och möjlighet att begå brott - och därmed också den totala brottsligheten i samhället.  Inom 

ramen för en övergripande samhällsstruktur påverkas brottsligheten också av faktorer i den 

fysiska och sociala närmiljö en individ lever och utvecklas i. Bostadsområdets fysiska karaktär 

och socioekonomiska struktur, förekomsten av lättillgängliga brottsobjekt, kvalitet och kvantitet i 

relationer till familj, vänner, grannar etc., förhållande till samhällsinstitutioner som skola, polis, 

föreningsverksamhet etc. kan vara några exempel på sådana faktorer.  Samtidigt som såväl 

makrostrukturella förhållanden som mera näraliggande livsbetingelser kan påverka den generella 

brottsnivån kommer vissa individer i en given samhällsstruktur att begå brott medan andra inte 

gör det. 

 

Nuläge 

• Lysekils kommun kan betraktas som en polariserad kommun. I data över 

kommundelarna sticker till exempel Badhusberget ut tydligt. Här bor fler individer med 

utländsk bakgrund, låg utbildning och låg ekonomisk standard samt en lägre andel 

förvärvsarbetande.  

• Många upplever otrygghet – samtidigt har Lysekils kommun inte högre andel anmälda 

våldsbrott jämfört med riket (2019). Dock skapar polariseringen spänningar i samhället 

som påverkar tryggheten.  

• Via trygghetsarbetet och EST inkommer information om öppen narkotikaförsäljning och 

narkotikaanvändning.  

 

Resultat utifrån intervjuer – problem och konsekvenser.  

 

Segregerad och polariserad stad 

Polariseringen i samhället oroar flera av de som intervjuades. Polarisering ger motsättningar och 

personer som tar saker i egna händer.  

Dels finns en oro att vi går mot medborgargarden och att det finns en vuxengrupp som pratar 

om/uttrycker sig om ungdomarna på ett sätt som inte gynnar.  
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Dels lyfts Badhusberget som område fram och att flera av de unga, framför allt pojkar, som har 

problem bor där. Det finns en stark ”vi-känsla” på Badhusberget och gruppen förstärks negativt.  

Bristande möjligheter till integration och upplevelse av utanförskap som också förstärks vid olika 

händelser lyfts fram. Händelser är uttryck för hopplöshet. 

”Ju mer allvarliga händelser som sker ju mer förstärker man utanförskapet. Det är svårt för 

ungdomarna själva att vända bilden för den är så cementerad hos både ungdomarna och i 

vuxenvärlden.”  

Jargongen i sociala medier, relaterat till olika händelser, förstärker utanförskapet och 

upplevelsen av exkludering. Många uttrycker att det finns en hopplöshet – det finns ingen hjälp 

att få. Detta sägs befästas redan i tidig ålder och man får fel förebilder.  

Det finns även ungdomar i andra områden i kommunen där det finns en liknande ”vi-känsla” 

men dessa ungdomar förstör ej lika mycket i samhället utan mer för sig själva.  

 

Upplevd otrygghet och brist på tillit till varandra 

Idrottsföreningar och medborgare undrar varför kommunen inte gör något.  

Det finns också en upplevelse om kravlöshet och att det är brist på samhällsinformation till de 

som kommer till Sverige.  Det ställs till exempel för låga krav på språklig utveckling. Samhället 

backar inte upp tillräckligt. 

Otryggheten är kopplad till ungdomar som vistas i stora grupper. Det finns en rädsla för att säga 

ifrån eftersom man är rädd för att bli hotad.  

 

Boende och fysisk miljö 

Boendet är en viktig fråga. Det handlar inte bara om att du har ett annat modersmål utan även 

om var du bor vilket i sig uppges som stigmatiserande. Trångboddhet får stora konsekvenser. 

Trångbodda barn och ungdomar vistas mer utomhus i den offentliga miljön. Det kan även leda till 

en bristande skolgång då det ofta saknas studiero hemma.  

De fysiska miljöerna lyfts också fram som viktiga. Till exempel är belysning viktigt för tryggheten. 

 

Tillgång till droger och kriminalitet 

Yngre barn blir kontaktade av äldre – ”rekryteras” in i kriminalitet som t.ex. droghandel.  
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Tillgång till droger är ett problem och flera av de som intervjuats berättar om att det förekommer 

synlig narkotikaförsäljning. Att äldre rekryterar yngre är också oroande. Det uppges vara lätt att 

få tag på droger. Det är också oroande att det kommer hit människor, från andra kommuner, som 

är kriminella.  

Det förekommer skadegörelse och hot mot person. Detta förekommer både i samhället i stort 

men anges även från personal inom bostadsbolaget.  

 

Förebyggande arbete 

Gruppen växer när det inte blir åtgärder mot dem. Det finns svårigheter att identifiera vilka 

ungdomar det är och vem som gör vad då de agerar i grupp. Sekretess anges vara ett hinder för 

samarbete.  

Det saknas förebyggande arbete. SSPF är för de individer där det redan gått för långt och vi måste 

komma in tidigare. Det saknas samordning runt individen i ett tidigt skede och rätt metoder och 

verktyg bland annat för att arbeta med familjer. Det finns behov av fler placeringar. 

Upplevelsen är att det finns ungdomar som testas positivt för droger vecka efter vecka utan 

åtgärder.  

Det finns ej resurser att tänka utanför boxen.  

Språksvårigheter är ett problem vid kommunikation både i åtgärdande och förebyggande arbete.  

 

För få poliser 

Det är för få poliser som kan söka upp individer och områden.  Polisen saknar också verktyg att 

hantera situationen.  

Rättssystemet är också ett bekymmer – finns inte lagstöd för att agera. Det blir inte tillräckligt 

med konsekvenser.  

 

 

Resultat utifrån intervjuer – vad behövs mer?  

 

Bredare samverkan - Förebyggande arbete som en samhällsfråga 

Vikten av öppen verksamhet – lågtröskelverksamhet lyfts fram. Behovet är större än vad som 

verksamheterna medger och behöver utökas. Exempel är Ankaret, Arken, Familjens hus, ABF 
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Rorkulten. Detta behövs även för personer inom psykiatrin. Arenor behövs för att bygga broar 

och minska främlingsfientlighet. Det inkommer också synpunkter om att man önskar gå från 

individnivå till samhällsnivå – det är allas ansvar att arbeta för en lösning. Vi behöver fokusera på 

förutsättningarna runt individer och jobba aktivt med dem gemensamt.  

EST lyfts som ett bra exempel – strategisk samverkan som involverar många där alla har ett 

ansvar och får en samlad bild av trygghetsläget.  

Önskan om bättre uppföljning kring vad som fungerar? Till exempel statistik – hur ser 

återfallsfrekvensen ut? 

 

Boendemiljöer 

Arbete för att minska trångboddheten behöver prioriteras samt åtgärder för att minska 

segregerade bostadsområden.   

 

Fokus på ökad sysselsättning och lära sig språket 

Återkommande är frågan om sysselsättning för föräldrar och andra nyanlända, även från 

målgruppen själva. Lika så möjligheten att lära sig språket snabbare.  

Tankar som lyfts är att bygga ut naturvårdslaget och att kommunens förvaltningar behöver ta 

emot personer för praktik. Arbetsförmedlingen behöver också ta ett steg framåt.  

 

Polisiär närvaro 

Det behövs ökad polisiär närvaro. Fler resurser och fler poliser som kan punktmarkera och 

identifiera ungdomar. Det är viktigt att de upptäcks när de gör fel och att det blir en konsekvens. 

 

 

Verksamheternas arbete 

I intervjuerna fick verksamheterna beskriva arbete och insatser som syftar till att motverka 

problembilden. Detta arbete sammanställs utifrån preventionsnivåer nedan. Det görs självfallet 

betydligt mer än det som beskrivs nedan. Den samlade bilden är att det görs mycket men att 

samverkan och samarbetet brister, vilket flera också nämner.  
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Främjande arbete 

Förskola och skola beskriver i hög grad främjande arbete så som elevhälsoarbete och 

relationsbyggande arbete som bedrivs i skolan. Likaså nämns ett medvetet arbete med ökad 

vuxennärvaro, både i främjande och förebyggande syfte. Skolans styrdokument pekar på 

värdegrundsarbete och det görs dagligen i klassrummet och även ett aktivt systematiskt 

likabehandlingsarbete nämns som avgörande för att lyckas. Som komplement till ordinarie 

undervisning genomförs temadagar (ex. tillsammansdagar, psykisk hälsa). Skolan nämner också 

läxhjälp som viktigt främjande arbete. Internt samarbete liksom samarbete med fältare och andra 

verksamheter beskrivs av åk. 7-9. Skolan har också satsat på så kallade ”Trivselledare” som syftar 

till att barn/unga får en utbildning så de kan leda aktiviteter på rasterna för sina skolkamrater.   

Skolan arbetar också på olika sätt med föräldramöten. De kan vara i främjande syfte – för att 

bygga relationer mellan föräldrar men även förebyggande syfte med riktad information och även 

till föräldrar med annat språk. I vissa fall görs både och.  

Skolan nämner också att det finns en tanke om att jobba med en röd tråd – hela vägen från 

lågstadium och uppåt så att det blir en igenkänning för eleverna. 

Fritidsgården nämner, utöver sin öppna verksamhet, sitt samarbete med andra verksamheter, 

bland annat genom SSPF, och att detta är viktigt. Fritidsgården bjuder också in föräldrar till 

verksamheten. En utredning av fritidsgårdsverksamheten har gjorts.  

Biblioteket nämner att de genomför ”Pop-up bibliotek” på Badhusberget.  

Andra aktiviteter som nämns av fritid är att de öppnat upp Kronbergsvallen i liten del och delvis i 

samarbete med fritidsgården. 

Socialtjänstens förebyggande arbete har också främjande inslag genom arbetet i den öppna 

förskolan liksom ABC föräldragruppsträffar som bedrivs på universell nivå.  

Lysekilsbostäder driver flera sociala främjande (och förebyggande) aktiviteter, både på egen 

hand, i samarbete med civilsamhället/föreningslivet och i samarbete med kommunens personal 

(bl.a. fält).  

På samhällsnivå nämns mötesplatser så som Arken och ABF Rorkulten som viktiga.  

 

Förebyggande/selektivt arbete 

Det förebyggande arbetet sker främst inom socialtjänst, skola och elevhälsa.  

Socialtjänsten lyfter fältarnas uppdrag med ungdomar både individuellt och i grupp. Även 

familjecoachens uppsökande arbete med mellanbarnen och deras föräldrar lyfts. En del som 
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också lyfts fram är information om anmälningsplikten till andra verksamheter, primärt skolan. 

Familjens hus arbete lyfts fram som viktigt förebyggande. Här sker samverkan med andra 

verksamheter så som BVC, BMM, förskola och skola.  Tidiga insatser genom VIB (Very important 

baby – en metod för att tidigt stödja vid psykosociala riskgraviditeter) och Familjeförskola.  

 

Skolorna lyfter sitt likabehandlingsarbete med rutiner för likabehandlingsärenden som centralt. 

Barnens förutsättningar att klara skolan är ett starkt fokus där läxhjälp, 

modersmålsundervisning, studiehandledning och språkstödjare nämns särskilt. Skolan 

informerar om att de har tät kontakt med vårdnadshavare och stöttar föräldrarna kontinuerligt. 

Det finns också närvaroteam som hämtar barn till skolan (F-6) när det behövs och man har även 

genomfört riktade aktiviteter efter skolan (Gullmarsskolan F-6). 

”Vi ser vad som händer på fritiden. Där går vi ibland utanför vår arbetsuppgift och tar upp det 

med föräldrarna och gör orosanmälningar.” 

Gullmarsskolan åk. 7 - 9 arbetar aktivt med vuxennärvaro i skolkorridorerna som en del i sitt 

trygghetsarbete.  

Socialpedagogerna (gymnasiet och åk. 7 - 9) nämns vid flertalet intervjuer som mycket viktiga 

funktioner.  

”För 10 - 15 år hade åk. 7 - 9 ingen socialpedagog och endast en kurator på 100% med nästan 

inget att göra. Idag har vi färre elever, två socialpedagoger och två kuratorer som har fullt 

upp.  Det ser ungefär samma ut på gymnasiet”.   

Det har genomförts riktade föräldramöten i skolan där man pratar om hur det är och hur det 

fungerar i den svenska skolan. En verksamhet nämner att de aktivt arbetar med ”att inte linda in 

utan vara väldigt tydliga”. I elevhälsoarbetet möter personalen elever kontinuerligt och har dialog 

och stödjer på individnivå. Elevhälsan använder också ”Repulse” (arbetsmetod för impulskontroll 

och träning av sociala färdigheter). Social överlämning från högstadiet till gymnasiet är också 

exempel på förebyggande insatser. 

Vuxenutbildningen arbetar med att utbilda personal, bl.a. våld i nära relationer i syfte att kunna 

identifiera och försöker också hjälpa till att lotsa till andra verksamheter vid behov.  

Utöver detta nämns också Arbetslivsförvaltningens arbete på Ankaret, i naturvårdslaget och 

arbete som sker i samverkan med socialförvaltningen som viktiga förebyggande insatser.  

EST (Effektiv samordning för trygghet) nämns också som en bra metod för att övergripande dela 

problembilden mellan verksamheter. Detta underlättar det förebyggande arbetet i verksamheten.  
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Åtgärdande/indikerat arbete 

Socialtjänst, skola, polis och fritid (SSPF) som arbetar med individer som har svårare problem 

med fokus på kriminalitet.  

Här nämns också socialtjänstens arbete med utredningar och familjebehandling samt fält som 

också arbetar riktat på individ och gruppnivå mot unga med problem.  

Vuxenheten prioriterar särskilt yngre personer i missbruk. 

Skolan gör fler orosanmälningar och mer ofta nu. Delvis beror detta på bristande föräldraförmåga 

och att föräldrar inte förstår vad vilka krav som ställs på föräldraskap i Sverige.  

Elevhälsan menar att de lägger mycket tid på åtgärdande arbete. Medling, konflikthantering, 

avbryta bråk, stötta elever som utsatts för hot etc. 

Lysekilsbostäder bedriver ett aktivt ”åtgärdande” och kontrollerande arbete, bland annat genom 

byte av låssystem mm.  

 

BARNRÄTTSPERSPEKTIV 

I Lysekils kommun förekommer kriminalitet bland ungdomar, ungdomar som missköter sig och 

ungdomar som har hög frånvaro i skolan. Det här ett problem, som också påverkar kommunen i 

stort i form av social oro, otrygghet och polarisering. Men problem så som kriminalitet, 

vandalisering, frånvaro i skolan – kan också vara ett resultat av att ungdomarna ifråga inte har 

fått sina rättigheter tillgodosedda. Därför är det viktigt att också studera svaren från intervjuerna 

kring den sociala oron, utifrån ett barnrättsperspektiv. Dessutom är barnkonventionen numera 

lag, och kommunen som statens förlängda arm har ett ännu större ansvar att tillgodose barn 

deras rättigheter.   

I det här avsnittet redogörs därför för några av de rättigheter som behöver tillgodoses barn och 

ungdomar utifrån intervjuerna.  Flera av artiklarna i barnkonventionen kan lyftas fram som 

exempel där barn och ungas rättigheter inte tillgodoses. Några av dessa är; 

• Artikel 2 - alla barn har samma rättigheter och ingen får diskrimineras. 

• Artikel 5 -  handlar om att föräldrarna ska hjälpa barnet så det får sina rättigheter 

tillgodosedda.  

• Artikel 6 – varje barn har rätt till liv, att överleva och att utvecklas. 

• Artikel 26  -27 – varje barn har rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets 

fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling.  

• Artikel 28 - 29 – varje barn har rätt till utbildning.  
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• Artikel 33, 35 och 36 - barnet ska skyddas mot narkotika samt mot att bli utnyttjat på 

något annat sätt. 

Barn och unga i Lysekils kommun lever under olika ekonomiska och sociala förutsättningar och 

skillnaderna är stora vilket skapar en stark känsla av orättvisa och utanförskap. Detta syns både i 

statistik och i intervjuer. Barn växer upp i miljöer där det finns kriminalitet och droghandel. Barn 

dras till också till ”dåliga förebilder” och utnyttjas även ibland av äldre barn/ungdomar.  

Trångboddhet ger barn och unga sämre förutsättningar att klara skolan. Det framkommer till 

exempel att det finns barn som gör sina läxor i trappuppgången.  

Verksamheter uppger att många barn och unga saknar stöd från sina föräldrar och att de inte är 

delaktiga i sina barns liv och det identifieras som en omsorgsbrist.  

Syskon blir ansvarstagande i familjen trots att de själva är barn. Barnen får ansvara för att 

översätta information åt sina föräldrar. Barnen saknar stöd i sitt skolarbete/ läxläsning eftersom 

föräldrarna inte kan svenska och/eller saknar kunskap om svenska samhället och skolsystemet.  

Även skolvägen nämns som exempel. Det är många barn som går ensamma till och från skolan 

men som inte klarar det. 

Barn som inte får gå i förskolan ges generellt sämre förutsättningar inför skolstarten genom 

bland annat en eftersatt språklig förmåga. Detta gäller primärt barn med annat modersmål än 

svenska.  

Att man håller sina barn hemma av rädsla för Covid-19.  
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FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER – KORT OCH LÅNG SIKT 

Här beskrivs utifrån ovanstående fakta ett antal förslag till åtgärder.  

 

Ökat fokus på sysselsättning och kunskaper i det svenska språket samt om det 

svenska samhället  

• Öka antalet aktiviteter för ökad sysselsättning för målgruppen utlandsfödda vuxna. Fokus 

på aktiviteter som främjar utveckling av språkkunskap samt kunskap om det svenska 

samhället. 

• Ökad, tidigare och uppföljande information om svenska samhällssystemet. Särskilt fokus 

på kunskap om förskola, skola och fritidssysselsättning.   

• Ökat ansvarstagande inom kommunal verksamhet för att öka antalet praktikplatser och 

andra eventuella arbetsmarknadsåtgärder.   

 

Ökat fokus på föräldraskapsstöd – riktat och universellt 

• Bredda arbetet med ABC så att fler får ta del av metoden (till exempel alla föräldrar vars 

barn börjar i förskoleklass). ABC finns på flera språk.  

• Säkerställ och erbjud stöd till tonårsföräldrar, både universellt och riktat stöd.  

• Implementera Familjecoachen i ordinarie verksamhet. 

• Anställ kulturtolkar (i förskola och/eller på familjens hus). Dessa kan vara ett stöd för 

flera verksamheter med fokus på föräldrastödjande insatser och samhällsinformation.  

• Säkerställ att vi har kompetens att möta de (nya) behov som finns hos föräldrar/familjer 

med komplexa problem (t.ex. hemmaplanslösningar). Ett kvalitativt indikerat 

föräldrastöd.  

• Förstärk SFI:s verksamhet med en resurs som kan stötta individer utifrån identifierade 

familjerelaterade problem. Till exempel en socialpedagog.  
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Bättre samverkan kring ungas fritid 

• Skapa en gemensam förebyggande organisationsstruktur där fält och fritid ingår där det 

finns ett aktivt systematiskt kvalitetsarbete med gemensamma mål, genomförande och 

uppföljning. Se också till att det finns förutsättningar att nå de yngre åldrarna.  

• Utveckla samverkan med civilsamhället och andra verksamheter som en del i den 

löpande verksamheten.  

• Skapa ett beständigt fältteam. Ansvar för fältteamet ska ligga på den gemensamma 

förebyggande organisationen.  

• Säkerställ också att det finns tillräckligt med personalresurser i organisationsstrukturen 

samt att de har rätt kompetens och verktyg för att arbeta förebyggande med ungdomar. 

En del i detta är en reell kulturkompetens, språkkunskaper och en förmåga att fungera 

som en positiv förebild för de målgrupper som vi har svårt att nå. Det behövs ny kunskap, 

nya arbetssätt och metoder för att möta den polarisering som råder.  

• I arbetet bör ungas delaktighet och inflytande prioriteras som ”metod” för att motverka 

exkludering och polarisering. Utvecklingsarbete tillsammans med unga förslagsvis med 

utgångspunkt i LUPP-undersökningen. 

 

Ökat fokus på boendesituationen 

• Se över barn och ungas boendesituation med anledning av trångboddhet. Barn och unga 

som lever trångbott har begränsade möjligheter att vistas hemma, fokusera på skolarbete, 

umgås med kompisar i hemmet, mm.  

• Prioritera frågan om bostadssegregation. Kartlägg och ta fram hållbara alternativa 

lösningar för att minska segregationen.   

 

Ökat fokus på skolsegregationen 

•  Arbeta för en förändring av hur barn placeras utifrån närhetsprincipen med anledning av 

att majoriteten av de flerspråkiga barnen går på en och samma skola.  

 

Prioritera arbetet med tidiga (-re) och mer tillgängliga insatser 

• Familjecentralens arbete måste komma igång. Samarbete och rutiner behöver 

vidareutvecklas och etableras.  

• Anställ en koordinator/samordnare med uppdrag att stötta samarbetet kring barn och 

ungdomar på individnivå. Uppdraget omfattar både när det är SIP (samordnad 

individuell plan – tidigare Västbus) och när det inte är en SIP. Det finns goda exempel att 

luta sig på.  



 

 
 

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

Sid 31/33 

• Fortsätt arbetet med att utreda förutsättningarna för en Ungdomscentral.  

 

 Stärk samverkan mellan socialtjänst och skola/förskola 

• Arbeta fokuserat för att hitta samverkans- och samarbetsformer så att ”skavet” mellan 

socialtjänst och förskola/ skola minskar. Tydliggör de olika uppdragen och 

förväntningarna på varandra.  

• Skapa tydliga och tillgängliga rutiner för orosanmälan till socialtjänsten.  

 

Förändra organisationskulturen 

• Minska ”vi och dom-tänkandet” – till förmån för ett ”vi-tänkande”. Vi äger problemen 

och lösningarna gemensamt.   

• Öka förmågan att ta ansvar för och genomföra åtgärder. Stärk medarbetarnas upplevelse 

av att de kan och är en viktig kugge i organisationshjulet. Arbeta mer med positiv 

förstärkning/feedback.  

 

 

Arbeta mot polarisering och minskad tillit 

• Fortsätt utveckla och implementera metoden ”Medborgardialog i komplexa frågor” som 

ett verktyg och förhållningssätt att möta nya utmaningar.  

 
 
 

Sätt jämlika livsvillkor som prioriterat område 

• Ta fram en strategi för social hållbarhet och jämlika livsvillkor som riktmärke och stöd 

för kommande års arbete. Strategin pekar mot de områden som bedöms vara särskilt 

angelägna att prioritera.  
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§ 161 Dnr 2020-000434  

Intern kontrollplan 2021 

Sammanfattning 

Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister 
som kan förekomma i verksamheten.  

Kommunstyrelsen beslutar att granska följande processer/rutiner under 2021: 

• Följsamhet av e-postrutinen 

• Följsamhet av chefsplattformen 

• Följsamhet av medarbetarplattformen  

Kommunstyrelsen ger alla nämnder i uppdrag att granska följande 
processer/rutiner under 2021: 

• Följsamhet av e-postrutinen 

• Följsamhet av chefsplattformen  

• Följsamhet av medarbetarplattformen  

Den interna kontrollplanen redovisar de granskningar som ska göras för att 
kontrollera att processer, riktlinjer och rutiner efterlevs. Genomförd granskning 
utifrån planen återrapporteras till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-24 
Intern kontroll områden för granskning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att granska följande processer/rutiner under 2021: 

• Följsamhet av e-postrutinen  

• Följsamhet av chefsplattformen  

• Följsamhet av medarbetarplattformen  

Kommunstyrelsen ger samtliga nämnder i uppdrag att granska följande 
processer/rutiner under 2021: 

• Följsamhet av e-postrutinen 

• Följsamhet av chefsplattformen  

• Följsamhet av medarbetarplattformen 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
Kvalitetschef 
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Datum 

2020-09-24 

Dnr 

LKS 2020-000434 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Ing-Marie Tjulander 0523 – 61 32 19     
ing-marie.tjulander@lysekil.se 
 

Intern kontrollplan 2021 

Sammanfattning 

Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister 
som kan förekomma i verksamheten.  

Kommunstyrelsen beslutar att granska följande processer/rutiner under 2021: 

• Följsamhet av e-postrutinen 

• Följsamhet av chefsplattformen 

• Följsamhet av medarbetarplattformen  

Kommunstyrelsen ger alla nämnder i uppdrag att granska följande 
processer/rutiner under 2021: 

• Följsamhet av e-postrutinen 

• Följsamhet av chefsplattformen  

• Följsamhet av medarbetarplattformen  

Den interna kontrollplanen redovisar de granskningar som ska göras för att 
kontrollera att processer, riktlinjer och rutiner efterlevs. Genomförd granskning 
utifrån planen återrapporteras till kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att granska följande processer/rutiner under 2021: 

• Följsamhet av e-postrutinen  

• Följsamhet av chefsplattformen  

• Följsamhet av medarbetarplattformen  

Kommunstyrelsen ger samtliga nämnder i uppdrag att granska följande 
processer/rutiner under 2021: 

• Följsamhet av e-postrutinen 

• Följsamhet av chefsplattformen  

• Följsamhet av medarbetarplattformen 

Ärendet 

Kommunstyrelsen upprättar årligen en intern kontrollplan. Intern kontroll syftar 
till att säkerställa kvaliteten och att uppmärksamma olika brister som kan 
förekomma i verksamheten. Aktiviteterna i planen syftar till att granska om 
framtagna processer, riktlinjer och rutiner efterlevs. Genomförd granskning utifrån 
planen återrapporteras till kommunstyrelsen. 

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över övriga nämnders verksamhet 
kan kommunövergripande intern kontroll genomföras. 

  

http://www.lysekil.se/
mailto:ing-marie.tjulander@lysekil.se


 

Tjänsteskrivelse Sid 2/2 

 

Dnr 

LKS 2020-000434 

 

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

Förvaltningens synpunkter  

Angående följsamhet av e-postrutinen har det, utifrån e-postmätningen som 
gjordes i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK) 2019, pågått ett förbättringsarbete 
vilket bör följas upp. Uppföljning sker genom intern kontroll. Bestämmelser som 
styr e-posthanteringen finns främst i tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen, 
förvaltningslagen, arkivlagen, kommunens arkivreglemente och e-postrutin. Varje 
användare av Lysekils kommuns e-post har ansvar för att använda kontaktuppgifter 
enligt den grafiska profilen och att den personliga tjänstebrevlådan används med 
gott omdöme. 

Angående följsamhet av chefs- och medarbetarplattformarna har 
kommunfullmäktige 2017-11-16, § 153 fastställt riktlinjer för chefer och 2018-12-13, 
§ 36 för riktlinjer för medarbetare. Syftet är att tydliggöra vilka förväntningar och 
krav som ställs på chefer och medarbetare i Lysekils kommun. För att lyckas med 
att vara en kreativ och kompetent organisation som arbetar med lärande och 
ständiga förbättringar finns förtydligande i plattformarna.  

Chefer förväntas vara:  

 Säker chef som ansvarar för verksamhet, ekonomi och personal 

 Initiativrik utvecklare som förbättrar och spanar 

 Klar ledare som bygger relationer och kommunicerar 
 
Medarbetare förväntas vara: 

 Trygg medarbetare som förstår och tar ansvar för uppdraget 

 Kreativ medarbetare som utvecklas och gör nytta 

 Engagerad medarbetare som engagerar sig i sitt arbete och visar 
yrkesstolthet 

 
Alla chefer och medarbetare ska ge en bra service till kommunens invånare och det 
ska finnas tillit och tilltro till medarbetarnas kunskaper, omdöme och vilja att 
genomföra sitt arbete på ett bra sätt. Engagerade medarbetare som känner stolthet 
över sitt arbete bidrar till nöjdhet bland de verksamheten finns till för. Att vara en 
attraktiv arbetsgivare är också en förutsättning för att Lysekils kommun ska kunna 
lösa sitt uppdrag nu och i framtiden. 

Intern kontroll ger en uppföljning av hur implementeringen av plattformarna 
fungerat och om de efterföljs i verksamheterna. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Ing-Marie Tjulander  
Kvalitetschef 

 
Ulrika Lundgren 
Handläggare 

 

Bilaga 

Intern kontroll områden för granskning 2021 

Beslutet skickas till  

Samtliga nämnder 
Kvalitetschef 

http://www.lysekil.se/
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Kommunstyrelsen 
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Inledning 

Kommunstyrelsen som nämnd ska varje år godkänna en särskild plan för den interna 
kontrollen. 

Intern kontroll redovisas i tre steg – process/rutin som ska granskas kommande år, 

intern kontrollplan samt uppföljning av genomförd granskning. Uppföljning av 

beslutade åtgärder från tidigare år redovisas separat.  

Förslag till processer/rutiner som ska granskas 2021 

 Följsamhet av e-postrutinen  

 Följsamhet av chefsplattformen  

 Följsamhet av medarbetarplattform 

Risker som ska hanteras 

En riskanalys identifierar potentiella risker i verksamheten samt bedömer hur sannolika 

riskerna är och vilka konsekvenser riskerna skulle kunna få. 

Nedanstående risker är prioriterade. 
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Konsekvens 

Hög 

Medel 

Låg 

 

 Sannolikhet Konsekvens 
4 Sannolik (mycket troligt 

att fel uppstår) 
Allvarlig (risken är så 
allvarlig att fel inte får 
inträffa) 

3 Möjlig (finns en möjlig 
risk) 

Kännbar (risken 
uppfattas som 
besvärande) 

2 Mindre sannolik (risken 
är mycket liten) 

Lindrig (risken uppfattas 
som liten) 

1 Osannolik (risken är 
obefintlig) 

Försumbar (risken är 
obetydlig) 
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Process / rutin  Risk Sannolikhet Konsekvens 

Följsamhet av  

e-postrutinen 

1  Risk finns att meddelanden, 

handlingar och ärenden som 

skickas direkt till 

tjänsteperson ej blir 

hanterade om 

frånvarobesked saknas. Den 

som skickat e-posten får 

inte kännedom om att 

tjänstepersonen ej är på 

plats. 

 4. Sannolik 3. Kännbar 

2  Grafiska profilen används 

inte. 
 4. Sannolik 3. Kännbar 

Följsamhet av 

chefsplattformen 

3  Beslutad riktlinje för chefer 

efterföljs inte. 
   3. Möjlig 3. Kännbar 

Följsamhet av 

medarbetarplatt-

formen 

4 

 

Beslutad riktlinje för 

medarbetare efterföljs inte. 

   3. Möjlig 3. Kännbar 
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§ 129 Dnr 2020-000124  

Uppföljning 3 för Lysekils kommun 2020 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 3 per augusti 
2020, vilket är kommunens delårsbokslut. Dialoger har genomförts mellan 
nämndernas presidier och kommunstyrelsens presidium, som har fått del av 
nämndernas uppföljningsrapporter och haft en dialog kring grunduppdraget, 
ekonomi, personal och en lägesbeskrivning kring arbetet med utvecklingsmålen. 

Den samlade bedömningen är att resultatet 2020 blir 43,5 mnkr vilket är bättre än 
budgeterat resultat 11,4 mnkr.  

Tillskott från staten är inräknade i prognosen men inte framtida pandemikostnader 
eller bidrag från Socialstyrelsen.  

En del av tillskottet kommer att fördelas till nämnderna för att täcka 
pandemikostnader, en fördelning kommer att genomföras till uppföljningsrapport 4 
per oktober. Kommunen inväntar även medel från Socialstyrelsen efter en ansökan 
från socialnämnden. Bedömningen är att fördelade medel innebär att nämnderna 
kommer att ha positivt resultat vid årets slut frånsett arbetslivsförvaltningen. Vid 
förra uppföljningen godkände kommunfullmäktige ett underskott om 10 mnkr för 
arbetslivsförvaltningen. 

Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av utbetalning av ekonomiskt 
bistånd, där prognosen är en negativ avvikelse på 7,8 mnkr för 2020 i jämförelse 
med budget. Budgeten överfördes från socialnämnden till den ny 
arbetslivsförvaltningen inför 2020 och redan hösten 2019 sågs en ökning av 
kostnaderna. 

Kommunen kommer att nå balanskravet. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-10-07, § 165 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-25 
Uppföljning 3 för Lysekils kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 3 2020 Lysekils kommun. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Samtliga nämnder 
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Datum 

2020-09-25 

Dnr 

LKS 2020-000124 
 
Ekonomiavdelningen 
Eva-Marie Magnusson, 0523-61 32 45 
eva-marie.magnusson@lysekil.se 
 
 

Uppföljningsrapport 3 2020 för Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 3 per augusti 
2020, vilket är kommunens delårsbokslut. Dialoger har genomförts mellan 
nämndernas presidier och kommunstyrelsens presidium, som har fått del av 
nämndernas uppföljningsrapporter och haft en dialog kring grunduppdraget, 
ekonomi, personal och en lägesbeskrivning kring arbetet med utvecklingsmålen. 

Den samlade bedömningen är att resultatet 2020 blir 43,5 mnkr vilket är bättre än 
budgeterat resultat 11,4 mnkr.  

Tillskott från staten är inräknade i prognosen men inte framtida pandemikostnader 
eller bidrag från Socialstyrelsen.  

En del av tillskottet kommer att fördelas till nämnderna för att täcka 
pandemikostnader, en fördelning kommer att genomföras till uppföljningsrapport 
4 per oktober. Kommunen inväntar även medel från Socialstyrelsen efter en 
ansökan från socialnämnden. Bedömningen är att fördelade medel innebär att 
nämnderna kommer att ha positivt resultat vid årets slut frånsett 
arbetslivsförvaltningen. Vid förra uppföljningen godkände kommunfullmäktige ett 
underskott om 10 mnkr för arbetslivsförvaltningen. 

Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av utbetalning av ekonomiskt 
bistånd, där prognosen är en negativ avvikelse på 7,8 mnkr för 2020 i jämförelse 
med budget. Budgeten överfördes från socialnämnden till den ny 
arbetslivsförvaltningen inför 2020 och redan hösten 2019 sågs en ökning av 
kostnaderna. 

Kommunen kommer att nå balanskravet. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 
3 2020 Lysekils kommun. 

Ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram Uppföljningsrapport 3 per 31 
augusti 2020. Rapportering sker efter styrmodellen och omfattar kommunens 
kvalitetsfaktorer för att säkerställa grunduppdraget, ekonomi, personal och en 
lägesbeskrivning kring arbetet med utvecklingsmålen. Indikatorer redovisas med 
uppgifter för 2018, 2019 och värde för 2020 om det gjorts någon mätning. Många 
av indikatorerna mäts årsvis och därför saknas värde för 2020. Även värden inom 
skolområdet saknas då uppgifter ska kvalitetssäkras och rapporteras in från 
statistiska centralbyrån, vilket kommer att ske under hösten.  
En fylligare presentation kommer att redovisas i samband med årsredovisningen. 

Rapporten omfattar också kommunstyrelsen och nämnderna samt de kommunala 
bolagen, vilka har lämnat en sammanfattande redogörelse för verksamheten. I 
förekommande fall redovisas åtgärder för budget i balans. 

http://www.lysekil.se/
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Som framgår av rapporten är kommunens resultat till och med augusti 44,3 mnkr 
och prognosen för 2020 är 43,5 mnkr, vilket är 32,1 mnkr bättre än budgetens 
resultat på 11,4 mnkr. Förändring i jämförelse med Uppföljningsrapport 2 är att 
kommungemensamma poster prognosticeras att ge ett ännu större överskott. De 
samlade skatteintäkterna är högre än budgeterat eftersom extra tillskott som 
regeringen beslutat är inkluderade i utfall och prognos. 

Kommunen har fått extratillskott av statliga medel på 26 mnkr och det är 
periodiserat och ingår med en del i utfallet och en del i prognosen. Det extra 
tillskottet ska fördelas till nämnder/styrelse/förvaltningar utifrån bokförda 
kostnader. I prognosen redovisas inte nämndernas/styrelsens/förvaltningarnas 
extrakostnader framgent, inte heller socialnämndens ansökning till Socialstyrelsen 
ingår i prognosen. Inför uppföljning 4 per oktober kommer en redogörelse av 
fördelningen av centrala medel och förhoppningsvis har kommunen även fått 
beslutet från Socialstyrelsen. Bedömningen är att när de centrala medlen är 
utfördelade till nämnder/styrelse/förvaltningar kommer de att redovisa positivt 
resultat förutom arbetslivsförvaltningen. 

En summering av verksamheternas prognoser visar även vid denna uppföljning att 
det sammantaget är en negativ prognos på 5,9 mnkr. Främst beroende på 
arbetslivsförvaltningen. 

Arbetslivsförvaltningen prognosticerar ett underskott på 7,7 mnkr, vilket är något 
lägre än vid förra uppföljningen, då försörjningsstödet inte har ökat i den 
omfattningen som prognosticerades vid uppföljning per april. Vid förra 
uppföljningen beslutade kommunfullmäktige att godkänna ett underskott om 10 
mnkr, då försörjningsstödet är påverkat av utvecklingen i samhället och svårt att 
åtgärda kortsiktigt. 

Utbildningsförvaltningen prognosticerar ett överskott på 3 mnkr och förvaltningen 
har presenterar åtgärder för att nå resultatet. Målet för nämnden är att återbetala 
en del av tidigare års underskott. En avräkning kommer att ske vid 
bokslutsberedningen. 

Årsprognosen för socialnämnden exkl. institutionsplaceringar barn och unga är ett 
underskott på 3,3 mnkr, placeringar har lägre kostnader än budget och har en 
positiv prognos på 2,6 mnkr. Sammantaget har socialnämnden en prognos på  
-0,7 mnkr. 

Samhällsbyggnadsnämnden har en prognos på -1,5 mnkr. 

Kommunstyrelsen prognosticerar ett positivt resultat på 1,1 mnkr. 

Investeringar och exploateringar motsvarande 66,5 mnkr planeras genomföras 
under året. De enskilt största projekten i år är Valbodalens gångbrygga kaj, Västra 
kajen Grundsund och inventarieutgifter i samband med Fiskebäcks äldreboende.  

Lysekils kommunkoncerns sammanställda resultat uppgick till 65,5 mnkr de första 
åtta månaderna. Motsvarande resultat föregående år var 32,2 mnkr.  

Prognostiserat sammanställt resultat uppgår till 63,1 mnkr. Detta kan jämföras med 
22,0 mnkr år 2019. 

Kommunens bolag har positiva prognoser förutom Havets Hus AB, som är påverkat 
av restriktioner kring Coronapandemin. Det har inneburit starkt begränsat antal 
besökare per dag. Styrelsens och ledningens bedömning är att det kommer att bli 
ett underskott på 2,8 mnkr. Även Räddningstjänstförbudget Mitt Bohuslän har ett 

http://www.lysekil.se/
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underskott och påverkar kommunen med 0,5 mnkr, till följd av bland annan ökade 
personalkostnader för att täcka sjukfrånvaro. 

Vid en genomgång av faktorer som ska belysa God ekonomisk hushållning, 
konstaterades att kommunen är på rätt väg och kommunen bedöms ha god 
ekonomisk hushållning. Med reavinster frånräknade kommer kommunen att uppnå 
balanskravet. 

Förvaltningens synpunkter  

Coronapandemin påverkar mer eller mindre alla kommunens verksamheter. Staten 
har kompenserat kommunen och prognosen för årets resultat är ett större 
överskott. I prognosen redovisas extramedel, men inte framtida kostnader för 
pandemin eller medel från Socialstyrelsen. En fördelning av extramedel kommer att 
ske till nästa uppföljningsrapport. Hur kostnaderna i framtiden kommer att 
utvecklas är svårt att sia om, en fördjupad prognos kommer i uppföljningsrapport 
per oktober. 

Skatteprognosen utgår från uppgifter från SKR cirkulär 20:32 samt 20:37. 

SKR redovisar ett skatteunderlag som försvagats till följd av effekter av 
coronaviruset. Hur stor påverkan det har är svårbedömt. SKR menar att den 
beräkning som ligger till grund för skatteunderlaget är ett scenario utifrån och inte 
en prognos i vanlig bemärkelse. 

Regeringen har beslutat om extraresurser till kommunerna och medel har även 
utbetalats till kommunen. Totalt har staten utbetalat extramedel till kommunen i 
storleksordningen 26 mnkr, vilket kompenserar det bortfall av skatteintäkter som 
prognosticeras. 

Socialnämnden har sökt medel från Socialstyrelsen för extrakostnader inom 
omsorgen i samband med pandemin. Kommunen har inte fått något beslut i 
ärendet. 

I sammanställningen i rapporten ingår skatteintäkter, generella bidrag, kommunal 
fastighetsavgift samt extramedel och flyktingvariabeln.  

Delar av lönerörelsen är framflyttad till hösten, men i prognosen för de centrala 
posterna finns beräkningar för att ny utbetald lön kommer att hanteras under 
2020. Även en prognos av kompensation för nämndernas kapitaltjänstkostnader i 
samband med investeringar ingår i prognosen. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Eva-Marie Magnusson  
Ekonomichef 
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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 årsredovisning per 31 december (uppföljningsrapport 5) 

Denna rapport som benämns uppföljningsrapport 3 omfattar uppföljning av kritiska 
kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål med indikatorer, ekonomi avseende utfall för perioden 
samt prognos för helåret. 

2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten är upprättad i allt väsentligt i enlighet med lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR). 

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i 
den senaste årsredovisningen. I likhet med föregående års delårsrapport har inga 
uppräkningar gjorts av upplupna löner och upplupna semesterlöner. Detta görs istället i 
kommande årsredovisning. Bedömning har gjorts att inga poster karakteriseras som 
extraordinära. 

2.2 Resultaträkning 

Mnkr Not Budget helår Utfall ack 
Utfall ack 

föreg år 
Prognos utfall 

helår 
Avvikelse bu-

prognos 

Verksamhetens intäkter 1 194,0 152,0 154,7 198,9 4,9 

Verksamhetens 
kostnader 

2 -1 112,3 -739,2 -741,3 -1 099,8 12,5 

Avskrivningar 3 -29,0 -19,7 -19,1 -32,2 -3,2 

Verksamhetens 
nettokostnader 

 -947,3 -606,9 -605,7 -933,1 14,2 

Skatteintäkter 4 748,7 492,7 487,4 740,5 -8,2 

Generella statsbidrag 
och utjämning 

4 204,0 154,2 130,9 230,2 26,2 

Verksamhetens 
resultat 

 5,4 40,0 12,6 37,6 32,2 

Finansiella intäkter 5 8,0 5,3 5,3 7,3 -0,7 

Finansiella kostnader 6 -2,0 -1,0 -1,3 -1,4 0,6 

Resultat efter 
finansiella poster 

 11,4 44,3 16,6 43,5 32,1 

Extraordinära poster  0 0 0 0 0 

Periodens resultat  11,4 44,3 16,6 43,5 32,1 

Kommentar: 

Periodens resultat uppgår till 44,3 mnkr. Resultatet är bättre än motsvarande period 
föregående år, vilket i sin helhet är hänförligt till ökade skatteintäkter och större generella 
stadsbidrag under 2020. 

I periodens resultat ingår 4,9 mnkr (motsvarande period fg år 3,2 mnkr) i 
reavinster/exploateringsintäkter, dessa ingår i verksamhetens intäkter ovan och bedöms inte 
som extraordinära poster. 
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Verksamhetens nettokostnader är i det närmaste oförändrade jämfört med samma period 
2019, har minskat med 0,2 procent medan skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat 
med 4,6 procent. Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår 
till 93,8 procent. Motsvarande period föregående år var andelen 98,0 procent. 

Finansnettot uppgår till 4,3 mnkr, jämfört med 4,0 mnkr ifjol vid justering för reavinster. 

På helåret 2020 prognostiseras ett resultat på 43,5 mnkr vilket är 32,1 mnkr bättre än 
budgeterat resultat. Verksamhetens nettokostnader beräknas bli 14,2 mnkr bättre samtidigt 
som skatte- och finansposter beräknas bli 18,0 mnkr bättre än budget. Prognostiserat resultat 
kommenteras mer i avsnittet Prognos 

2.3 Balansräkning 

Mnkr Not 2020-08 2019-12 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Immateriella tillgångar  0,0 0,0 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 7 443,8 459,1 

Pågående investeringar 8 40,3 8,4 

Inventarier och verktyg 9 15,8 18,6 

Finansiella anläggningstillgångar 10 35,7 44,7 

Summa anläggningstillgångar  535,6 530,8 

Bidrag till statlig infrastruktur 11 5,9 6,1 

Förråd och exploateringsfastigheter 12 9,6 9,6 

Kortfristiga fordringar 13 121,9 107,6 

Kassa och bank 14 73,7 59,4 

Summa omsättningstillgångar  205,2 176,6 

Summa tillgångar  746,7 713,5 

Eget kapital och skulder    

Ingående eget kapital  372,7 359,2 

Periodens resultat  44,3 13,5 

Summa eget kapital 15 417,0 372,7 

Avsättningar till pensioner 16 15,5 15,4 

Andra avsättningar 17 24,2 23,9 

Långfristiga skulder 18 70,5 70,8 

Kortfristiga skulder 19 219,5 230,7 

Summa avsättningar och skulder  329,7 340,8 

Summa eget kapital och skulder  746,7 713,5 

Anläggningstillgångarna uppgår till 535,6 mnkr, vilket är en ökning sedan årsskiftet med 4,8 
mnkr. Omsättningstillgångarna har även de ökat, 28,6 mnkr sedan bokslutsdagen och uppgår 
nu till 205,2 mnkr. Likviditeten har förbättras sedan årsskiftet och uppgår till 73,7mnkr. 

Det egna kapitalet har förstärkts med periodens resultat och uppgår till 417 mnkr. 
Avsättningar och skulder har minskat med 11,1 mnkr till att uppgå till 329,7 mnkr. Det är 
framförallt de kortfristiga skulderna som minskat. 

Balansomslutningen som bland annat berättar om tillgångarnas totala bokförda värde 
uppgår till 746,7 mnkr, vilket är en ökning med 33,2 mnkr sedan årsskiftet. 
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Ansvarsförbindelser 

Mnkr Not 2020-08 2019-12 

Borgensförbindelser 20 1 169,1 1 099,4 

Pensionsförpliktelser  396,0 398,6 

Summan av nyttjad borgen har ökat med 69,7 mnkr sedan årsskiftet. Lysekilsbostäder AB 
och Havets Hus har haft nyupplåning mot kommunal borgen. Amorteringar har skett i 
Rambo AB och Lysekils Hamn AB samt även i KHF Lysekils Omsorgsbostäder. Total beviljad 
borgensram uppgår till 1290,2 mnkr. Beviljad men ej nyttjad borgen vid utgången av augusti 
2020 var för: KHF Lysekils Omsorgsbostäder 46,8 mnkr, Lysekilsbostäder AB 53,6 mnkr, 
Lysekils Hamn AB 11,4 mnkr, Rambo AB 5,7 mnkr, Havets Hus 3,0 mnkr samt för Lysekils 
Stadshus AB 0,5 mnkr. 

Pensionsförpliktelser utanför balansräkningen uppgår till 396,0 mnkr, vilket kan jämföras 
med 398,6 mnkr vid årsskiftet. Soliditeten inkl pensionsförpliktelserna per den 31 augusti 
2020 beräknas till +2,8 procent, vilket är en förbättring med 6,4 procentenheter sedan 
årsskiftet. 

2.4 Kassaflödesanalys 

   jan-aug 2020 jan-aug 2019 

   

Den löpande verksamheten   

Periodens resultat 44,3 16,6 

Justering för ej likviditetspåverkande 
poster 

19,7 19,1 

Finansiella poster -4,3 -1,2 

Medel från verksamheten   

före förändring av rörelsekapital 59,7 34,5 

Ökning/minskning förråd och lager 0,0 -0,4 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -14,3 4,2 

Ökning/minskning kortfristiga skulder -11,2 -27,5 

Medel från verksamheten 34,2 10,8 

   

Investeringsverksamheteten   

Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar 

-33,4 -30 

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 

4,9 3,3 

Förvärv av finansiella 
anläggningstillgångar 

-9,0 0 

Försäljning/ reglering av finansiella 
anläggningstillgångar 

17,9 0 

Justering av övriga ej 
likviditetspåverkande poster 

0,0 -1,8 

Medel från 
investeringsverksamheten 

-19,6 -28,5 

   

Finansieringsverksamheten   

Nyupptagna lån 0,0 0 

Amortering av lån -0,3 -0,2 

Ökning/minskning av långfristiga 
fordringar 

0,0 0 

Justering för ej likviditetspåverkande 
poster 

0,0 0,2 
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Medel från 
finansieringsverksamheten 

-0,3 0 

   

Periodens kassaflöde 14,3 -17,7 

   

Likvida medel vid periodens början 59,4 54,8 

Likvida medel vid periodens slut 73,7 37,1 

De likvida medlen har sedan årsskiftet ökat med 14,3 mnkr. Kassaflödet har således varit 
positivt under perioden januari - augusti 2020. Medlen från verksamheten inklusive 
förändring av rörelsekapital har uppgått till 34,2 mnkr medan medlen från 
investeringsverksamheten har uppgått till -19,6 mnkr. 

2.5 Noter 

 Not 1   

Verksamhetens intäkter 2 008 1 908 

Försäljningsintäkter 1,4 1,8 

Taxor och avgifter 33,3 31,1 

Hyror och arrenden 16,6 17,4 

Bidrag 58,4 62,3 

Försäljning av verksamhet och 
konsulttjänster 

36,7 38,3 

Försäljning av anläggningstillgångar 5,0 3,0 

Övrigt 0,6 0,5 

Summa 152,0 154,7 

   

   

Not 2   

Verksamhetens kostnader 2 008 1 908 

Löner och sociala avgifter 460,7 458,3 

Pensionskostnader 40,2 42,6 

Lokalkostnader 54,8 54,6 

Köp av huvudverksamhet 84,4 85,8 

Lämnade bidrag 22,8 23,6 

Övrigt 76,3 76,4 

Summa 739,2 741,3 

   

   

Not 3   

Avskrivningar 2 008 1 908 

Inventarier 2,8 2,8 

Byggnader och anläggningar 16,9 16,2 

Nedskrivningar 0 0,1 

Summa 19,7 19,1 

   

   

Not 4   

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag 

2 008 1 908 

Preliminära skatteintäkter 499,3 491,7 

Preliminär slutavräkning innevarande 
år 

-3,5 -4,9 

Slutavräkning föregående år -3,1 0,6 

Summa kommunalskatteintäkter 492,7 487,4 
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 Not 1   

   

Generella statsbidrag 2 008 1 908 

Inkomstutjämningsbidrag 73,4 76,7 

Kommunal fastighetsavgift 29,6 28,3 

LSS-utjämning 15,1 16,2 

Kostnadsutjämningsavgift 4,4 -2,4 

Regleringsbidrag /-avgift 10 6,8 

Flyktingbidrag 4,8 5,3 

Extra tillskott 2020 16,9 0 

Summa generella statsbidrag 154,2 130,9 

   

Summa skatteintäkter och generella 
statsbidrag 

646,9 618,3 

   

   

Not 5   

Finansiella intäkter 2 008 1 908 

Utdelning aktier 0,0 0,0 

Ränteintäkter 1,1 1,3 

Ränteintäkter kommunala bolag 0,0 0,4 

Borgensavgifter 4,2 3,6 

Reavinst försäljning aktier 0,0 0,0 

Summa finansiella intäkter 5,3 5,3 

   

   

Not 6   

Finansiella kostnader 2 008 1 908 

Räntekostnader 0,8 1,1 

Övriga finansiella kostnader 0,2 0,2 

Summa finansiella kostnader 1,0 1,3 

   

   

Not 7   

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

2 008 1 912 

Anskaffningsvärde 898,8 898,9 

Ackumulerade avskrivningar -455,0 -439,8 

Bokfört värde 443,8 459,1 

   

   

Not 8   

Övriga materiella 
anläggningstillgångar, 

2 008 1 912 

pågående investeringar   

   

Anskaffningsvärde 40,3 8,4 

Bokfört värde 40,3 8,4 

   

   

Not 9   

Inventarier och verktyg 2 008 1 912 
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 Not 1   

Anskaffningsvärde 65,0 65,9 

Ackumulerade avskrivningar -49,2 -47,3 

Bokfört värde 15,8 18,6 

   

   

Not 10   

Finansiella anläggningstillgångar 2 008 1 912 

Aktier:   

Rambo AB 0,6 0,6 

Lysekils Stadshus AB 9,5 9,5 

Tronebacken Väst AB 9,0 0,0 

Andelar:   

HSB kvarteret Mollen 0,3 0,3 

Kommuninvest ekonomisk förening 12,9 12,9 

Övriga andelar 0,5 0,5 

Långfristiga fordringar:   

Lysekils Hamn AB 0 18,0 

Kommuninvest förlagslån 2,6 2,6 

Övriga långfristiga fordringar 0,3 0,3 

Summa 35,7 44,7 

   

   

Not 11   

Bidrag till statlig infrastruktur 2 008 1 912 

   

Anskaffningsvärde 8,2 8,2 

Ackumulerade avskrivningar -2,3 -2,1 

Bokfört värde 5,9 6,1 

   

   

Not 12   

Förråd och exploateringsfastigheter 2 008 1 912 

   

Anskaffningsvärde 9,6 9,6 

Bokfört värde 9,6 9,6 

   

   

Not 13   

Kortfristiga fordringar 2 008 1 912 

Kundfordringar 6,9 13,1 

Skattefordringar 68,2 55,1 

Momsfordran 4,9 6,7 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

41,9 32,6 

Övriga kortfristiga fordringar 0,2 0,1 

Summa 121,9 107,6 

   

   

Not 14   

Kassa och bank 2 008 1 912 

Likvida medel 73,7 59,4 

Summa 73,7 59,4 
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 Not 1   

   

   

Not 15   

Eget kapital 2 008 1 912 

Ingående eget kapital 372,7 359,2 

Periodens resultat 44,3 13,5 

Utgående eget kapital 417,0 372,7 

   

   

Not 16   

Avsättningar till pensioner 2 008 1 912 

Avsatt till pensioner, kommunen 10,8 10,3 

Löneskatt på dessa avsättningar 2,6 2,5 

Avsatt till pensioner, räddningstjänsten 
inkl löneskatt 

2,1 2,6 

Summa 15,5 15,4 

   

   

Not 17   

Andra avsättningar 2 008 1 912 

Återställande avfallsdeponi 19,1 19,1 

Underhåll externa lokaler 5,1 4,8 

Summa 24,2 23,9 

   

   

Not 18   

Långfristiga skulder 2 008 1 912 

Kommuninvest 65,0 65,0 

Investeringsbidrag 5,5 5,8 

Summa långfristiga lån 70,5 70,8 

   

   

Not 19   

Kortfristiga skulder 2 008 1 912 

Koncernvalutakonto och stiftelser 26,7 43,1 

Leverantörsskulder 15,7 42 

Moms 1,2 0,5 

Personalens skatt och soc avg 26,6 24,4 

Övriga kortfristiga skulder 13,4 7,5 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

135,9 113,1 

Summa 219,5 230,6 

   

Not 20   

Borgensförbindelser 2 008 1 912 

Helägda dotterbolag 844,1 837,9 

Rambo AB 17,5 19 

Fyrstads flygplats 0 0 

KHF Lysekils Omsorgsbostäder 300,8 235,8 

Bostadsrättsföreningar 2,4 2,4 

Övriga 4,3 4,3 

Summa 1 169,1 1 099,4 
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2.6 Analys och slutsats 

Svensk ekonomi 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar läget för den svenska ekonomin i 
cirkulär och ekonomirapporter. Nedan är ett utdrag ur cirkulär 20:32. 

"Mycket ser nu att ha stabiliserats, såväl i Sverige som i omvärlden, jämfört med den 
dramatiska konjunkturkollapsen under månaderna mars, april och maj. Trots att endast 
drygt fyra månader återstår av innevarande år är det långt till målgång för helåret 2020. Inte 
minst den globala utvecklingen präglas av stor ovisshet. Utsikterna för såväl konjunkturen 
som det kommunala skatteunderlaget är emellertid särdeles ovissa, med anledning av covid-
19. 

Botten tycks ändå vara passerad och aktiviteten i den svenska ekonomin förväntas nu stiga. 
Liksom i våra tidigare prognoser räknar vi alltså med att BNP från och med det tredje 
kvartalet i år åter ska öka. Vi behåller därmed det scenario för samhällsekonomin som vi 
utformade i våras, om en återhämtning under det andra halvåret i år. Uppgången under det 
andra halvåret antas dock bli svagare än vad vi tidigare förutsatte. Vårt BNP-estimat för 2020 
landar nu på –4,9 procent (kalenderkorrigerat); mot –4,1 procent tidigare. 

I våra kalkyler från april var det framförallt antalet arbetade timmar som överskattades. Vår 
aktuella beräkning utgår från en långt större tillbakagång för antalet arbetade timmar under 
kvartal två, liksom lägre nivåer för det andra halvåret (jämfört med vårens kalkyl). 
Arbetsinsatsen bedöms ha minskat med dryga 7 procent (säsongsrensat och jämfört med 
föregående kvartal); att jämföra med nästan 4 procent (i prognosen från april). Vårt estimat 
för helåret 2020 stannar på en nedgång om 5,5 procent för antalet arbetade timmar; att 
jämföra med 3,3 procent tidigare. 

Vår kalkyl pekar på en fortsatt uppgång för antalet arbetslösa och att andelen arbetslösa en 
längre tid kommer att ligga över 9 procent och sannolikt hamna över 10 procent vid årsskiftet 
2020/2021. Hur antalet personer i arbetskraften kommer att utvecklas är dock genuint 
osäkert; varför olika bedömningar av andelen arbetslösa en tid kommer att kunna spreta mer 
än vanligt. Såväl för den svenska konjunkturen, som för det kommunala skatteunderlaget, är 
det inkomsterna som är den viktigaste bedömningspunkten. 

Korttidspermitteringarna specifikt, men även andra krisåtgärder, gör inkommande statistik 
(speciellt för näringslivet) ovanligt svåranalyserad: någon konjunkturbedömning går 
knappast att pussla ihop med dessa förutsättningar (se Makronytt för en beskrivning). Inte 
minst gäller det när vi ska tolka de månatliga uppgifterna över underlaget för 
arbetsgivaravgifter (från Skatteverket). Även läget med de uppskjutna avtalsförhandlingarna 
utgör en osäkerhetsfaktor för våra beräkningar av lönesumman (och skatteunderlaget). 

Liksom tidigare antas i scenariot att lågkonjunkturen består ända till 2023. Ett ihållande lågt 
resursutnyttjande i den svenska ekonomin antas således bli följden av den krisartade 
utvecklingen 2020. Inte förrän mot slutet av 2023 antas att timgapet är slutet; det vill säga 
gapet mellan faktiskt antal arbetade timmar och den beräknade timpotentialen. Potentialen 
för antalet arbetade timmar beräknas från demografin och är en bedömning av 
jämviktsnivåer för antalet sysselsatta samt medelarbetstiden, i ett läge då varken hög- eller 
lågkonjunktur råder. 

  



Lysekils kommun, Uppföljningsrapport 3 2020 KF 12 (49) 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 
Procentuell förändring om inte annat anges 

  2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 

BNP* 2,1 1,2 –4,9 1,7 3,8 3,8 

Sysselsättning, timmar* 1,8 –0,3 –5,5 1,6 2,3 1,6 

Relativ arbetslöshet, % 6,3 6,8 8,9 9,3 8,3 8,1 

Timlön, Nationalräkenskaperna 2,7 3,9 6,3 0,2 2,3 2,5 

Timlön, Konjunkturlönestatistiken 2,6 2,6 2,3 2,2 2,3 2,5 

Inflation, KPIF 2,1 1,7 0,5 0,8 1,6 2,0 

Inflation, KPI 2,0 1,8 0,5 0,7 1,8 2,4 

Befolkning, 15–74 år 0,8 0,7 0,4 0,5 0,4 0,4 

*Kalenderkorrigerat.       

Kommunen 

Viktiga händelser 

Perioden har varit präglad av Covid-19 och påverkat kommunens arbete både internt och 
externt. Kommunstyrelseförvaltningen har svarat för att leda och samordna kommunens 
arbete genom den beslutsfattarsamverkan som etablerades i mars månad. Arbetet har utgått 
från ett centralt internt direktiv som fastställts av kommundirektören och som sedan 
kompletterats med verksamhetsspecifika riktlinjer i respektive förvaltning. Utgångspunkten 
har hela tiden varit att följa de riktlinjer som utfärdats av Folkhälsomyndigheten och 
smittskyddet i Västra Götalandsregionen. Omfattande kommunikationsinsatser har skett 
såväl externt som internt. Omvärldsbevakning och samverkan med andra myndigheter, 
främst länsstyrelsen, har också tagit stora resurser i anspråk. Vidare har förvaltningen stöttat 
övriga verksamheter i arbetet med anskaffning av skyddsmateriel där det under våren 
uppkom en bristsituation. Förvaltningen har även hanterat HR-frågor relaterade till 
pandemin. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationen har medfört att sjukfrånvaron ökat, men 
samtidigt har kommunen fått ett statligt bidrag för att möta dessa extrakostnader. Hittills i år 
har kommunen fått bidrag motsvarande 6,4 mnkr för sjuklönekostnader, vilket fördelats till 
nämnderna och kommunstyrelsen. Förutom bidrag för sjuklönekostnader har kommunen 
fått extra tillskott 2020 på 26,5 mnkr för att klara krisen. 

I Lysekil som på många andra platser har den sociala oron ökat under året. Med anledningen 
av den eskalerande oron formulerade kommundirektören ett inriktningsbeslut och 
organiserade viktiga nyckelfunktioner för att arbeta för att öka tryggheten och minska 
brottsligheten. 

Det handlar om ett förvaltningsövergripande arbete med syftet att minska brottsligheten och 
öka tryggheten. Arbetet bedrivs inom ramen för kommunens uppdrag. En samordnande 
ledningsfunktion har skapats och avstämning av de pågående insatserna sker genom 
beslutsfattarsamverkan varje vecka. Några insatser är fältteam kvällar och helger, 
trygghetsvärdar under sommaren, inrättande av en trygghetstelefon för allmänheten, 
fritidsaktiviteter för ungdomar samt rondering av väktare vissa tider. Arbete pågår för att 
finna former för att långsiktigt kunna bedriva den här typen av förebyggande insatser. 

Under året till och med augusti har kostnader motsvarande 0,6 mnkr upparbetats inom 
verksamheterna, vilket kompenserats med medel inom kommunstyrelsens ram. Arbetet med 
att öka tryggheten fortsätter under hösten och verksamheterna kommer att kompenseras för 
sina kostnader. 
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Utfall och prognos 

Kommunens resultat per augusti är 44,3 mnkr och prognos på helår är 43,5 mnkr. Resultatet 
beror bland annat på extra tillskott från staten, försäljning av mark och överskott på 
kommuncentrala poster. OBS!  Extra tillskott från staten är med i prognosen men inte 
ytterligare kostnader kopplade till pandemin och inte heller intäkter från Socialstyrelsen. 

Framtida kostnader är beroende av pandemins utveckling i kommunen och sjukfrånvarons 
fortsatta kostnadsökning. 

Kommuncentralt finns extra tillskott som kommunerna erhållit för att klara pandemin. Delar 
av dessa medel ska fördelas till nämnderna för att täcka deras extrakostnader. Kommunen 
har även ansökt om medel från Socialstyrelsen för extrakostnader inom vård och omsorg. Det 
finns inget beslut från Socialstyrelsen och det sökta bidrag inte är med i nämndens prognos. 
Fördelning av extramedel och beslut från Socialstyrelsen kommer att redovisas i samband 
med uppföljningsrapport per oktober. Med det tillskottet som ska fördelas till nämnderna, 
kommer nämnder/förvaltningar att ha ett positivt resultat förutom arbetslivsförvaltningen. 

Till och med augusti har kommunen bokförda kostnader kopplat till pandemin, förutom 
sjuklöner, på 7,4 mnkr. Hittills i år har kommunen kompenserats med 6,4 mnkr för sjuklön. 

Kommunens helägda bolag har förutom Havets Hus AB positivt resultat och prognos. 
Besöksnäringen har drabbats extra hårt av pandemin men bolaget har trots allt haft fler 
besökare än vad prognosen var i våras.  LEVA koncernen har utökats med ett VA-bolag, för 
att särskilja den taxefinansierade verksamheten. 

God ekonomisk hushållning 

Kommunen har tre finansiella mål som rör begreppet god ekonomisk hushållning. Prognosen 
för helåret 2020 pekar på ett resultat i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag på 4,5 procent, Detta kan ställas i relation till det långsiktiga målet 2 procent och 
1 procent i budgeten för 2020. Kommunen kommer att klara resultatmålet för treårsperioden 
2018-2020. 

Soliditeten, dvs den långsiktiga betalningsförmågan, förväntas ge ett positivt tal. 

Självfinansieringsgraden prognostiseras att uppnå 100 procent under en femårsperiod. 

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv är kopplat till tre utvecklingsmål 
och redovisas i rapporten under avsnittet 8. 

1. Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt. 
2. I Lysekils kommun ska bofasta och besökare erbjudas god livskvalitet och 

högkvalitativa upplevelse året runt. 
3. Bostadsbyggandet ska öka. 

Målen har varit samma under några år och det finns en organisation kring vart och ett av 
målen. Bedömningen är att mål ett och tre har en positiv utveckling och verksamheten når en 
fullt godkänd nivå. Mål två när en viss utveckling med en acceptabel nivå. 

Sammanvägt bedöms kommunen uppnå god ekonomisk hushållning. 

Balanskravsresultat  

Det prognostiserade positiva resultatet säkerställer att balanskravet uppnås med god 
marginal. 

Finansiella nyckeltal (%) Mål 2020 
Progn 
2020 

2019 2018 2017 2016 

Soliditet inkl pensionsförpl. 
Förbättra

s 
2,8 -3,6 -7,1 -11,3 -15,7 

Resultatets andel av skatteintäkter 2,0 4,5 1,5 2,2 0,9 2,2 

Självfinansieringsgrad investeringar >100 74 87 78 89 219 
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3 Nämndsuppföljning 

Nämnd  mnkr 
Budget 

helår 
Budget 

ack 
Utfall ack 

Utfall ack 
föreg år 

Prognos 
utfall 

Avvikelse 
bu-

prognos 

Kommunstyrelsen -71,1 -47,6 -45,2 -44,2 -70,0 1,1 

Samhällsbyggnadsnämnden -47,1 -31,8 -27,9 -32,9 -48,6 -1,5 

Utbildningsnämnden/Utbildningsförvalt
ningen 

-360,4 -242,0 -238,8 -239,3 -357,4 3,0 

Utbildningsnämnden/Arbetslivsförvaltn
ingen 

-44,5 -29,8 -33,6 -15,5 -52,2 -7,7 

Socialnämnden exkl 
institutionsplaceringar  HVB/SIS 

-371,9 -249,1 -253,0 -252,3 -375,2 -3,3 

Socialnämnden institutionsplaceringar 
HVB/SIS 

-19,9 -13,3 -12,6 -15,4 -17,3 2,6 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän -2,1 -1,4 -1,5 -1,5 -2,2 -0,1 

Centralt 928,4 618,1 656,9 617,7 966,4 38,0 

Summa 11,4 3,1 44,3 16,6 43,5 32,1 

Värdena i kolumnen "Utfall ack föregående år" är inte justerade med hänsyn de organisationsförändringar som trädde i kraft 
2019. 

3.1 Kommunstyrelse 

Verksamhet/enhet tkr 
Budget 

helår 
Budget ack Utfall ack 

Prognos 
utfall 

Avvikelse 
bu-prognos 

Kommundirektör -4 072 -2 722 -2 085 -4 772 -700 

Avd för verksamhetsstöd -9 619 -6 437 -6 688 -9 619 0 

Räddningstjänstförbundet MittBohuslän -17 724 -11 816 -10 829 -16 524 1 200 

Fyrbodals kommunalförbund -505 -337 -341 -505 0 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) -399 -266 -258 -399 0 

Samordningsförbundet väst -247 -165 0 -247 0 

Verksamhets- och lokalbidrag -2 500 -1 667 -1 554 -2 500 0 

Fyrstads flygplats -294 -196 -196 -294 0 

Lysekils andel av gemensam IT -2 637 -1 758 -1 758 -2 637 0 

Avd för hållbar utveckling -7 728 -5 239 -5 588 -7 928 -200 

HR avdelning inkl facklig verksamhet -6 549 -4 388 -4 251 -6 549 0 

Lysekils andel av gemensam löneenhet -3 414 -2 276 -2 276 -3 414 0 

Ekonomiavdelning -9 253 -6 203 -5 671 -8 853 400 

Politisk verksamhet -4 574 -3 049 -2 594 -4 174 400 

Överförmyndarverksamhet -1 618 -1 079 -1 115 -1 678 -60 

Kompensation sjuklönekostnader    100 100 

Summa -71 133 -47 598 -45 204 -69 993 1 140 

Kommunstyrelsens uppdrag och verksamhet 

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslutade vision och värdegrund, 
utvecklingsområden med inriktningar och mål samt uppdrag är det kommunstyrelsens 
uppgift att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter. Som 
stöd i detta arbete har man sin förvaltning som fungerar som nämnd för. 
Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för kommunens övergripande processer och 
strategiska frågor såsom ekonomi, HR, ärendehantering, kommunikation, kvalitet, säkerhet, 
digitalisering och frågor om hållbar samhällsutveckling. 

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsens kritiska kvalitetsfaktorer och 
utvecklingsmål med indikatorer har utvecklats i positiv riktning, även om 
förbättringsområden finns. 
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Kommunstyrelsens budget är totalt sett i balans även om avvikelser, både positiva och 
negativa, finns inom verksamheten. Till och med augusti redovisas ett överskott på 2,4 mnkr 
beroende på vakanser samt budgeterade kostnader som inte fallit ut än. I årsprognosen 
redovisas ett överskott om 1,1 mnkr. I detta ryms kostnader för det förstärkta 
trygghetsarbetet utöver de medel som finns tillgängliga avseende kommunfullmäktiges 
utvecklingsmål. 

Pandemin 

2020 har i stor utsträckning präglats av arbetet med att begränsa smittspridningen avseende 
Covid-19. Kommunstyrelseförvaltningen har svarat för att leda och samordna kommunens 
arbete genom den beslutsfattarsamverkan som etablerades i mars månad. Arbetet har utgått 
från ett centralt internt direktiv som fastställts av kommundirektören och som sedan 
kompletterats med verksamhetsspecifika riktlinjer i respektive förvaltning. Utgångspunkten 
har hela tiden varit att följa de riktlinjer som utfärdats av Folkhälsomyndigheten och 
smittskyddet i Västra Götalandsregionen. Omfattande kommunikationsinsatser har skett 
såväl externt som internt. Omvärldsbevakning och samverkan med andra myndigheter, 
främst länsstyrelsen, har också tagit stora resurser i anspråk. Vidare har förvaltningen stöttat 
övriga verksamheter i arbetet med anskaffning av skyddsmateriel där det under våren 
uppkom en bristsituation. Förvaltningen har även hanterat HR-frågor relaterade till 
pandemin. 

Förstärkt trygghetsarbete 

Mot bakgrund av en eskalerande social oro i centrala Lysekil under våren och försommaren 
inleddes i juni månad ett intensifierat trygghetsarbete som utgår från ett inriktningsbeslut 
fattat av kommundirektören. Det handlar om ett förvaltningsövergripande arbete med syftet 
att minska brottsligheten och öka tryggheten. En samordnande ledningsfunktion har skapats 
och avstämning av de pågående insatserna sker genom beslutsfattarsamverkan varje vecka. 
Utöver insatser på individ- och gruppnivå i förvaltningarnas ordinarie verksamheter har 
tillkommit bland annat fältteam kvällar och helger, trygghetsvärdar under sommaren, 
inrättande av en trygghetstelefon för allmänheten, fritidsaktiviteter för ungdomar samt 
utökad rondering av väktare vissa tider. Arbete pågår för att finna former för att långsiktigt 
kunna bedriva den här typen av förebyggande insatser. 

3.2 Miljönämnd 

Verksamhet/enhet tkr 
Budget 

helår 
Budget ack Utfall ack 

Prognos 
utfall 

Avvikelse 
bu-prognos 

Miljöenheten -2 139 -1 426 -1 478 -2 209 -70 

Summa -2 139 -1 426 -1 478 -2 209 -70 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän är en gemensam nämnd för miljö- och 
hälsoskyddsområdet i Munkedals, Lysekils samt Sotenäs kommuner. Sotenäs kommun är 
värdkommun och miljöenheten ligger organisatoriskt under samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Syftet med den gemensamma nämnden och miljöverksamheten är främst att svara för 
uppgifter som enligt lag ska fullgöras av nämnden inom miljö och hälsoskyddsområdet samt 
stödja och samordna det miljöstrategiska arbetet. 

Året har präglats av pandemin vilken har påverkat all verksamhet, framförallt 
tillsynsverksamheten. Trängseltillsynen har medfört att den ordinarie tillsynen inte har 
kunnat utföras enligt plan. En ny plan för kvarvarande tillsyn finns och de flesta kommer att 
kunna genomföras under hösten. Ett antal livsmedelskontroller kommer dock inte att kunna 
utföras förrän nästa år vilket innebär att tillsynsavgiften som har tagits ut måste återbetalas. 
Bedömningen är att merparten av återbetalningarna ryms inom budgeten. 

Prognosen för helår är ett underskott på knappt 0,1 mnkr. 
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3.3 Samhällsbyggnadsnämnd 

Verksamhet/enhet tkr 
Budget 

helår 
Budget ack Utfall ack 

Prognos 
utfall 

Avvikelse 
bu-prognos 

SBF o Nämnd -2 914 -1 952 -1 784 -2 626 288 

Kontaktcenter -12 073 -8 063 -6 706 -10 562 1 511 

Tekniska avdelningen      

· Gata, park -25 359 -16 919 -17 225 -27 764 -2 405 

· Fastighetsdrift -3 339 -2 282 -1 565 -3 493 -154 

· Småbåt 102 60 1 339 29 -73 

Serviceavdelningen      

· Bilar 360 240 294 360 0 

· Kost -136 -208 -41 -147 -11 

Städ 0 -85 614 -512 -512 

Plan och byggavdelningen      

Plan, bygg, mät -4 341 -2 932 -2 754 -4 222 119 

· Bostadsanpassning -1 850 -1 235 -1 325 -2 050 -200 

Mex 2 454 1 625 1 868 3 054 600 

IT avdelningen 0 -77 -332 -318 -318 

Exploatering 0 0 -388 -388 -388 

Summa -47 096 -31 828 -28 005 -48 639 -1 543 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet är till för kommunens invånare, företagare och 
besökare och ska präglas av god service, hög tillgänglighet och gott bemötande. Lysekils 
kommun uttrycker i sin vision 2030 att man ska vara en kommun känd för sitt värdskap. 
Inom samhällsbyggnadsnämnden är man övertygad om att ett välkomnande förhållningssätt 
och gemensamma värderingar kring service och bemötande skapar utveckling och 
attraktionskraft. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar med förbättringsarbete inom värdskapsområdet. 
Målet är att få till en attitydförändring som ska generera nöjda kunder. Förvaltningen vill 
åstadkomma bättre service, vara kundvänliga, ha kundfokus, vara behjälpliga, ta ansvar och 
initiativ som skapar möjligheter, positivt bemötande och hjälpsamhet som lotsar kunden rätt 
och att kunden känner att mötet med tjänstemännen överträffar förväntningarna. 

Samhällsbyggnadsnämndens utvecklingsområden präglas av ett antal mål som innebär att 
välkomna framtiden och förändring. Det handlar om att bli en attraktiv kommun med ett 
ökat bostadsbyggande för att öka invånarantalet. Det handlar om att digitalisera och 
innovera för de vi är till för och att skapa en attraktiv arbetsplats för att kunna behålla, 
utveckla och rekrytera medarbetare både i yrkesroller som redan finns och i nya. 
Samhällsbyggnadsnämnden har lagt stort fokus på värdskap, digitalisering och 
kommunikation i form av olika åtgärder till utvecklingsområdet "I Lysekils kommun ska 
bofasta och besökare erbjudas god livskvalitet och högkvalitativa upplevelse året runt". 

Det har varit en god sommar med många husbil- och båtgäster. Antalet husbilar 2020-06-01 
till 2020-08-31 blev 4 802 och antalet båtgäster 2020-06-01 till 2020-08-31 blev 6 564. 

Förvaltningen har påbörjat ett strukturerat miljöarbete och deltar i kommunens 
övergripande samordningsgrupp för miljöarbete. Under perioden har man tittat på 
förvaltningens nuläge och var verksamheterna befinner sig gällande bland annat hållbar 
konsumtion, energianvändning, avfall och mat. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med sin handlingsplan för en budget i balans. 
Åtgärder och aktiviteter har tagits fram inom ramen för vad förvaltningen hinner med. 

Under sommaren har det inte skett några större avvikelser och det har heller inte varit några 
evenemang. Handlingsplanen för budget i balans har gett effekt och förvaltningen räknar 
med att inte behöva dra ner på några underhållsåtgärder i sina fastigheter. 
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Prognosen för helår uppgår till -1,5 mnkr vilket i sin helhet kan kopplas till kostnader för 
covid-19. Samhällsbyggnadsnämnden gick in i 2020 med ett underskott på 5,4 mnkr. 2,4 
mnkr av förlusten kom från gata- och park-verksamheten, 1 mnkr från bostadsanpassningen 
och 1,6 mnkr från Serviceavdelningen. 

Tekniska avdelningen kommer under året ha ett underskott på Gata och park med ca -2 mkr. 
Avdelningen genomför åtgärder men kommer inte att kunna nå en budget i balans. 
Avdelningen har dragit ner på underhåll under en längre tid och ytterligare kortsiktiga 
åtgärder bedöms inte vara god förvaltning av kommunens anläggningar. Avdelningen arbetar 
utifrån att genomföra nödvändiga underhållsåtgärder. Samtidigt arbetar förvaltningen med 
besparingar på hela förvaltningen för att skjuta till medel. 

Serviceavdelningen arbetade mycket med sin ekonomi redan från 2019 och per augusti visar 
den ett nollresultat och trenden bedöms vara positiv. Avdelningen räknar med att göra mer 
aktiviteter under året för budget i balans. 

3.4 Utbildningsnämnd 

3.4.1 Utbildningsförvaltningen 

Verksamhet/enhet tkr 
Budget 

helår 
Budget ack Utfall ack 

Prognos 
utfall 

Avvikelse 
bu-prognos 

Nämndverksamhet -788 -525 -536 -804 -16 

Förvaltning gemensamt -25 346 -16 955 -12 447 -16 569 8 777 

Musikskolan -2 676 -1 791 -1 710 -2 642 34 

Resursenheten -16 209 -11 049 -11 977 -17 120 -911 

Grundskolan -148 789 -99 662 -97 489 -148 463 326 

Förskola/pedagogisk omsorg -73 271 -49 107 -48 117 -73 270 1 

Enskild förskola -4 131 -2 754 -2 639 -4 131 0 

Kultur/Fritid -26 115 -17 270 -17 623 -26 386 -271 

Gymnasiet -63 059 -42 926 -46 271 -67 999 -4 940 

Summa -360 384 -242 039 -238 809 -357 384 3 000 

Grunduppdrag 

Utbildningsnämnden är huvudman för Utbildningsförvaltningens verksamheter; förskola, 
grundskola, grundsärskola, musikskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Nämnden 
ansvarar också för folkbiblioteken samt kultur- och fritidsverksamhet riktad till allmänheten. 

Utvecklingsmål 

Utbildningsförvaltningen har fem utvecklingsområden i enlighet med budget 2020. Särskilt 
att notera: 

Åtgärder för skolframgång. 

 Elevernas resultat i matematik ska höjas. Ett arbete i årskurserna F-3 har startat 
genom en satsning där Lysekil tillsammans med tre andra kommuner under ledning 
av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Nationellt centrum för matematik 
(NCM). Arbetet med detta mål under 2020 fokuserar främst på att utveckla 
undervisningen i matematik. 

 I förvaltningen finns fortsatt en samordnare för nyanländas lärande anställd. 
Samordnaren ansvarar för nätverksarbetet kring nyanländas lärande och samverkan 
med övriga berörda. Analyser gjorda under 2019 visade att modersmålslärare och 
studiehandledare inte hade likvärdiga uppdrag eller kompetens för de uppdrag de 
utförde. Under 2020 pågår kompetensutveckling för dessa yrkesgrupper. 
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Digitalisering i skolan. 

 En kompetensutvecklingsinsats inom digitalisering har påbörjats för förvaltningens 
ledningsgrupp samt biträdande rektorer. Insatsen utgår från Skolverkets modul Leda 
digitalisering, som är ett processtöd för rektorer, skolchefer och huvudmän. Det 
handlar om att inventera den egna organisationens styrkor och utvecklingsområden. 
Syftet är att: 

o skapa en gemensam bild av vad digitalisering innebär samt en samsyn i hela 
styrkedjan 

o stärka rektors roll i att leda digitaliseringsarbetet 

Utveckla kultur- och fritid i enlighet med det kultur och fritidspolitiska programmet. 

 En utredning om fritidsgårdsverksamheten har genomförts och presenterats för 
utbildningsnämnden under våren 2020. Ett antal åtgärder utifrån utredningens 
slutsatser har påbörjats. 

 Arbete med kommunövergripande åtgärder för att motverka social oro har präglat 
utvecklingsarbetet 

Kompetensförsörjning 

 Förvaltningen arbetar i enlighet med riktlinjer för kompetensförsörjning. Den antogs 
2019 och har inneburit att rekryteringsåtgärder som marknadsföring, 
kompetensutveckling och introduktioner är mer enhetliga och ändamålsenliga. Ett 
ökat samarbete med eftergymnasiala utbildningar har lett till att fler potentiella 
medarbetare knyts an till verksamheterna i ett tidigare skede. Organisering av enheter 
kan ske på olika sätt men med samma inriktning. Flera av dessa åtgärder inklusive 
lönebildning förstärks i huvudöverenskommelsen HÖK18. 

Ekonomi 

Det ackumulerade utfallet visar +3,2 mnkr efter årets första åtta månader. 

Nämndens årsprognos beräknas till +0,6 mnkr. I prognosen ingår återbetalning av negativ 
avvikelse för 2019 och beräknad sjuklönekompensation. 

Förvaltningen redovisar en prognos med budget i balans. Dock finns det verksamheter där 
obalans råder, gymnasiet och resursenheten visar underskott där personalanpassningar krävs 
för balans. Fritidsenheten har haft inkomstbortfall i pandemins spår. 

3.4.2 Arbetslivsförvaltningen 

Verksamhet/enhet tkr 
Budget 

helår 
Budget ack Utfall ack 

Prognos 
utfall 

Avvikelse 
bu-prognos 

Förvaltningschef (inkl. särvux) -2 810 -1 881 -1 457 -2 110 700 

Enheten för arbetsliv -11 321 -7 593 -6 881 -11 132 189 

Enheten för vägledning och stöd (exkl. 
utbet ek. bistånd) 

-6 094 -4 102 -3 986 -6 848 -754 

Enheten för vuxenutbildning -11 297 -7 566 -8 198 -11 297 0 

Utbetalt ek.bistånd -13 021 -8 681 -13 090 -20 821 -7 800 

Summa -44 543 -29 823 -33 612 -52 208 -7 665 

Utbildningsnämnden är politiskt ansvarig för kommunens Arbetslivsförvaltning. 
Arbetslivsförvaltningen är en tvärprofessionell förvaltning med olika ansvarsområden med 
fokus på stöd inom ekonomi/försörjning, utbildning, arbete och/eller sysselsättning (SoL och 
LSS). I relation till ansvarsområdena utgörs nämndens målgrupper av individer som söker 
stöd i ekonomiska/försörjningsfrågor, utbildningsfrågor och arbetsmarknadsfrågor 
alternativt stöd för sysselsättning/daglig verksamhet. Arbetslivsförvaltningens organisation 
har delats in i olika enheter enligt följande; enheten för vägledning och stöd, enheten för 
arbetsliv, enheten för vuxenutbildning och förvaltningsledning. 
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Verksamheten möter ett stort antal sökande till försörjningsstöd, deltagare i 
arbetsmarknads- och sysselsättningsverksamhet samt elever i vuxenutbildning. På grund av 
Covid-19 pandemin har verksamheterna behövt anpassas och deltagandet begränsas i viss 
utsträckning under perioden. 

Förvaltningen har en förhållandevis hög sysselsättningsgrad om 95%. Den totala 
sjukfrånvaron i förvaltningen är förhållandevis låg 4,4%. 

Det ekonomiska läget är ansträngt för förvaltningen och det totala utfallet är -13%. Det 
negativa utfallet består främst i ett ökat försörjningsstöd. Enheterna tillsammans visar ett 
positivt resultat försörjningsstödet borträknat. Nämnden har under 2020 fått ett 
godkännande av kommunfullmäktige om ett underskott på 10 mnkr. Nämnden ser att 
underskottet kommer att understiga denna nivå för 2020, prognosen uppgår till -7,7 mnkr. 

3.5 Socialnämnd 

Verksamhet/enhet tkr 
Budget 

helår 
Budget ack Utfall ack 

Prognos 
utfall 

Avvikelse 
bu-prognos 

60 Stab, nämnd och ledning -21 801 -14 567 -10 174 -13 501 8 300 

61 Mottagning och utredning -70 065 -46 838 -44 125 -68 480 1 585 

Placeringar av barn och unga på 
institution 

-19 022 -12 681 -13 020 -16 407 2 615 

63 Socialt stöd -115 478 -77 422 -81 761 -122 478 -7 000 

64 Vård och omsorg -165 344 -110 887 -116 522 -171 530 -6 186 

Summa -391 710 -262 395 -265 602 -392 396 -686 

Från och med 2020-01-01 har socialförvaltningen en ny organisation där antalet avdelningar 
minskats från fyra till tre. Försörjningsstödet har övergått till den nya arbetslivsförvaltningen 
som nu ligger under utbildningsnämnden. Den gamla IFO avdelningen är uppdelad till 
Mottagning och utredningsavdelningen och Avdelningen för Socialt stöd. 

Jämförelse gällande ackumulerat utfall går således bara att jämföra mellan 2019-2020 inom 
Avdelningen för Vård och Omsorg. 

Det ekonomiska utfallet för årets första åtta månader visar -3,2 mnkr vilket är 2,1 mnkr lägre 
än 2019. Utfallet är exklusive sökta covid ersättningar. Kostnader för covid beräknas till 7,1 
mnkr för innevarande period. Förvaltningen har återsökt 5,2 mnkr exklusive 
sjuklönekostnader. 

Årsprognosen beräknas till -3,7 mnkr exklusive covid ersättningar, vilka ännu ej utbetalats 
till förvaltningen. 

Intäkterna har minskat jämfört med föregående år vilket var väntat då minskningen är 
kopplad till försörjningsstödet som flyttas till annan förvaltning. 

Personalkostnaderna är något högre än föregående år vilket beror på ökade vikariekostnader 
till följd av pandemin. Jämfört med budget 2020 visar utfallet + 3 mnkr för innevarande 
period vilket kan kopplas till Gullvivans tillfälliga stängning. 

Utfallet av övriga kostnader ligger 11 mnkr lägre än föregående år men utfallet ligger ändå 
över budget för perioden. Kostnader för köpta platser är fortsatt högt men i jämförelse med 
2019 ligger det 2 mnkr lägre på samma period. Det är placeringar av barn och unga som är 
lägre. Däremot har placeringar av funktionsnedsatta fortsatt att öka. 

Arbetet med heltidsresan fortsätter och vid årets slut beräknas LSS/ socialpsykiatri vara 
klara. Arbetet på vård och omsorg startar vid årets slut med Fiskebäck för att sedan fortsätta 
2021 med övriga verksamheter. 

Fiskebäcks äldreboende öppnar 2020-12-07. 
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3.6 Prognos 

Nämnd mnkr Budget 2020 Prognos 
utfall 2020 

Prognos 
budgetavvikel

se 2020 

Prognos 
budgetavv. 

enl. 
uppföljning 

200430 

Kommunstyrelsen -71,1 -70,0 1,1 0,5 

Miljönämnd -2,1 -2,2 -0,1 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnd -47,1 -48,6 -1,5 0,0 

Utbildningsnämnd, utbildningsförvaltningen -360,4 -357,4 3,0 0,7 

Utbildningsnämnd, arbetslivsförvaltningen -44,5 -52,2 -7,7 -10,0 

Socialnämnd, exkl institutionsplaceringar SIS/HVB -371,9 -375,2 -3,3 -3,9 

Socialnämnd, institutionsplaceringar SIS/HVB -19,9 -17,3 2,6 3,9 

Summa nämndsverksamhet -917,0 -922,9 -5,9 -8,8 

Budgetregleringspost -19,9 -9,4 10,5 5,2 

Pensionskostnader -63,1 -63,2 -0,1 1,1 

Personalomkostnader 44,5 49,0 4,5 2,3 

Reavinst och exploateringsverksamhet 0,0 5,2 5,2 3,6 

Kapitalkostnad* 11,7 11,8 0,1 0,0 

Övrigt kommungemensamt -3,4 -3,7 -0,3 0,3 

Summa verksamhet -947,2 -933,2 14,0 3,7 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 952,6 970,8 18,2 3,3 

Finansiella intäkter 8,0 7,3 -0,7 -0,8 

Finansiella kostnader -2,0 -1,4 0,6 0,7 

Summa finansiering 958,6 976,7 18,1 3,2 

Total 11,4 43,5 32,1 6,9 

*) Förvaltningarnas kapitalkostnad (intern ränta). 

 

Kommungemensamt 

Prognosen för de kommungemensamma posterna uppgår totalt till 20,0 mnkr bättre än 
budget. Budgetregleringsposten är en central pott som används för fördelning av 
budgetkompensation vid prishöjningar, lönekostnadsökningar samt ökningar i 
kapitaltjänstkostnader i samband med nyinvesteringar. Med bakgrund av förväntad 
utveckling inom priser, löner och nyinvesteringar resterande del av 2019 bedöms denna post 
ge en positiv budgetavvikelse på 10,5 mnkr. Alla löneavtal är inte klara än och viss osäkerhet 
råder i vad utfallet kommer att bli, prognosen utgår från 3 % ökning. 

Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar beräknas till 5,2 mnkr, vilket inkluderar 
bland annat försäljning av mark. 

Personalomkostnaderna ser ut att bli högre än budgeterat om utvecklingen håller i sig under 
hösten. 

Finans 

Skatter och finansiella poster beräknas till 18,1 mnkr bättre än budget. Det är 14,9 mnkr 
bättre än i prognosen per april. 

Under året har SKRs prognoser för skatteintäkterna varit mycket osäkra på grund av den 
rådande pandemin. Enligt den senaste prognosen uppgår skatteintäkterna och de generella 
bidragen till 944 mnkr, att jämföra med budget på 952,6. Under våren har riksdagen dock 
fattat flera beslut om extra tillskott till kommunerna, för Lysekils kommun uppgår summan 
till totalt 26,5 mnkr. Sammantaget uppgår skatteintäkter, generella bidrag och extra tillskott 
till 970,8 mnkr. 

När det gäller de övriga finansiella posterna är prognosen marginellt förändrad.  
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3.7 Åtgärder för budget i balans 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Nämnden har åtgärder om sammanlagt 4,1 mnkr varav 0,8 mnkr vardera på Kontaktcenter 
och Tekniska avdelningen, 1,5 mnkr på Serviceavdelningen och 1,0 mnkr på Plan- och 
byggavdelningen. Åtgärderna omfattar bland annat översyn av intäkter i form av avgifter och 
arrenden samt minska personalkostnader och kostnader för bostadsanpassning och 
seniorkort. 
Bedömningen för 2020 och 2021 är att åtgärdsförslagen ger kostnadsreduceringar och ökade 
intäkter motsvarande ca 4 mnkr som till årets slut ska visa en budget i balans. Alla 
avdelningar på samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med olika aktiviteter som är 
bakomliggande för de satta åtgärdspunkterna. Det är aktiviteterna som kommer att bidra till 
att förändringarna kommer att ske. 

Utbildningsförvaltningen 

Förvaltningen redovisar en prognos med budget i balans. Dock finns det verksamheter där 
obalans råder, gymnasiet och resursenheten visar underskott där personalanpassningar krävs 
för balans. Fritidsenheten har haft inkomstbortfall i pandemins spår. 

Vi befinner oss i ett demografiskt minimum gällande antalet gymnasieungdomar i åldern 16-
19 år.  (Med början 2022 kommer antalet i åldersgruppen att under en femårsperiod att öka 
med ca trettio personer, enligt SCB.) Nuvarande minskning har inneburit att antalet elever 
per utbildning minskat i motsvarande grad. Samtidigt är antalet program, klasser och 
därmed lokalbehov relativt konstant. Effekten blir att lokalkostnaden tar en större andel av 
totalkostnaden. En åtgärd för att lokaleffektivisera kan vara att samnyttja 
undervisningsgrupper med vuxenutbildning i viss mån samt att vuxenutbildningen förlägger 
kvällskurser i gymnasiets lokaler och på så sätt samutnyttja lokalyta. 

Gymnasiets intäkter för interkommunala ersättningar varierar mellan åren med ca 1-2 mnkr. 
För att på längre sikt skapa en större trygghet i detta kommer ett arbete med att undersöka 
förutsättningar för en breddning av marina utbildningar att påbörjas. 

Arbetslivsförvaltningen 

Satsningen på kvalitetshöjande insatser inom försörjningsstöd och försäkringsmedicinsk 
samverkan (FMS) innebär en merkostnad. Det är en långsiktig satsning som förväntas ge 
resultat när ett antal individer som uppburit försörjningsstöd under en längre tid kommer i 
annan varaktig försörjning (exempelvis genom anställning, studier eller 
sjuk/aktivitetsersättning). 

Övriga åtgärder inom enheten för vägledning och stöd, enheten för arbetsliv och 
förvaltningsledning består främst i kortsiktiga besparingar som uppstår i samband med 
vakanser, tjänstledigheter, minskad vikarietillsättning, minskade aktivitetskostnader inom 
sysselsättning och förbättrade intäkter i form av statsbidrag och försäljning (materiellt och 
tjänster). En långsiktig åtgärd har gjorts genom minskning av tjänst inom SFI verksamheten. 

Kommunfullmäktige har godkänt en avvikelse för utbildningsnämnden och 
arbetlivsförvaltningen om 10 mnkr vilket innebär att nämnden och förvaltningen förväntas 
hålla sig inom accepterad nivå för underskott. 

Socialnämnden 

För 2020 befarades ett underskott tidigt och redan vid utfallet i januari startades omgående 
ett arbete med att vidta åtgärder för att anpassa kostnaderna på enhetsnivå. Åtgärder finns 
framtagna på avdelningsnivå motsvarande 7,0 mnkr. (Obs. att resultatet av alla åtgärder är 
inräknade i årsprognosen.) 
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De handlingsplaner som tagits fram i förvaltningen avser två delar: 

1. Minskade kostnader för barn och ungdomsplaceringar. 

2. Anpassning av personalbemanning i förhållande till budgetutrymme 

Vidare finns uppdrag för att öka det förebyggande arbetet och att utveckla 
hemmaplanslösningar. 

Under 2020 har Corona pandemin orsakat förvaltningen ökade kostnader där pengar 
återsökts från statligt håll. Med tanke på det beräknar förvaltningen inte något underskott 
vid årets slut. 

4 Sammanställd redovisning 

Det övergripande syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en bild av 
kommunens totala verksamhet, resultat och ekonomiska ställning. Den sammanställda 
redovisningen för Lysekils kommun avgränsas enligt 20-procentregeln. 

Den sammanställda redovisningen för Lysekils kommun omfattar, förutom kommunen, 
Lysekils Stadshus AB, Leva i Lysekil AB, LysekilsBostäder AB, Lysekils Hamn AB, Havets 
Hus i Lysekil AB samt de delägda bolagen Rambo AB och Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän. I detta avsnitt redovisas den sammanställda redovisningen där koncerninterna 
mellanhavanden har eliminerats. Samma principer tillämpades motsvarande period 
föregående år. 

Resultaträkning 

Mnkr Utfall 2001-2008 Utfall 1901-1908 

Verksamhetens intäkter 312,8 352,8 

Verksamhetens kostnader -831,6 -875,1 

Avskrivningar -54,6 -54,0 

Verksamhetens nettokostnader -573,4 -576,3 

Skatteintäkter 492,7 487,4 

Generella statsbidrag och utjämning 154,2 130,8 

Verksamhetens resultat 73,5 41,9 

Finansiella intäkter 5,6 1,7 

Finansiella kostnader -13,6 -11,4 

Resultat efter finansiella poster 65,5 32,2 

Extraordinära poster 0 0 

Periodens resultat 65,5 32,2 

Balansräkning 

Mnkr 2020-08 2019-12 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Immateriella tillgångar 0 0,1 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 040,4 1 045,7 

Pågående investeringar 101,8 27,6 

Inventarier och verktyg 427,0 444,6 

Finansiella anläggningstillgångar 43,4 37,2 

Summa anläggningstillgångar 1 612,6 1 555,2 

Bidrag till statlig infrastruktur 5,9 6,1 

Förråd och exploateringsfastigheter 9,6 9,9 

Kortfristiga fordringar 169,1 157,8 

Kassa och bank 115 70,8 
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Summa omsättningstillgångar 293,7 238,5 

Summa tillgångar 1 912,2 1 799,8 

Eget kapital och skulder   

Ingående eget kapital 541,2 519,2 

Periodens resultat 65,5 22,0 

Summa eget kapital 606,7 541,2 

Avsättningar till pensioner 17,9 17,9 

Andra avsättningar 54,6 50,9 

Långfristiga skulder 924,3 916,6 

Kortfristiga skulder 308,7 273,2 

Summa avsättningar och skulder 1 305,5 1 258,6 

Summa eget kapital och skulder 1 912,2 1 799,8 

Lysekils kommunkoncerns sammanställda resultat uppgick till 65,5 mnkr de första åtta 
månaderna 2020. Motsvarande resultat föregående år var 32,2 mnkr. Det är främst 
kommunens resultat som är starkare än utfallet för samma period 2019. Kommunens 
resultatförbättring är l hänförlig till ytterligare generella bidrag som erhållits på grund av 
coronakrisen. 

När det gäller balansräkningen så har anläggningstillgångarna ökat något och uppgår till 
1612,6 mnkr. Omsättningstillgångarna har också ökat och uppgår till 293,7 mnkr. Det egna 
kapitalet har stärkts med periodens resultat och uppgår till 606,7 mnkr. Kommunkoncernens 
soliditet exklusive pensionsförpliktelser uppgår därmed till 31,7 procent jämfört med 30,1 
procent i det senaste årsbokslutet. Inkluderar man pensionsförpliktelserna så uppgår 
soliditeten 11 procent att jämföra med 8,0 procent i det senaste årsbokslutet.  Såväl 
avsättningar som skulder per augusti ligger på en något högre nivå ån vid senaste årsskiftet. 

Prognostiserat sammanställt resultat uppgår till 63,1 mnkr. Detta kan jämföras med 22,0 
mnkr i slutligt resultat efter finansposter i årsbokslutet 2019. Det är framförallt kommunens 
prognostiserade resultat på 43,5 mnkr som är starkare än utfallet 2019 som var 13,5 mnkr. 
De enskilda dotterbolagens prognostiserade resultat ses i tabellen nedan. 

Någon kassaflödesanalys för kommunkoncernen har inte gjorts i denna delårsrapport. Det 
görs endast i samband med årsbokslutet. 

5 Bolag 

Bolagen, res efter fin. 
poster mnkr. 

Budget 2020 Utfall ack 200831 Budget ack 200831 Prognos 2020 

Helägda bolag     

LEVA (koncernen 19,3 12,6 12,8 13,7 

Lysekilsbostäder AB 4,3 9,1 3,5 7,8 

Havets Hus AB 0,05 -0,3 3,4 -2,8 

Lysekils Hamn AB 0,2 0,5 0,1 0,5 

Delägda bolag     

Rambo AB (100%) 2,6 4,4 1,3 1,5 

varav Lysekils andel 25% 0,7 1,1 0,3 0,4 

Räddningstjänstförbundet 
MittBohuslän (100%) 

0 0,2 -0,2 -2,1 

varav Lysekils andel 21,7% 0 0 0 -0,5 
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5.1 LEVA 

5.1.1 Väsentliga händelser under perioden 

LEVA - moderbolaget 

COVID-19 har inte påverkat LEVA nämnvärt. Personalen på LEVA jobbar efter de 
rekommendationer som FHM utlyser. 

1 januari gjordes inkråmsaffären mellan LEVA i Lysekil AB och dotterbolaget LEVA Vatten 
AB. Tillgångar och skulder flyttades ner till dotterbolaget. 

  
Lysekils Energi Vind AB 

1 juli driftsattes LEVAs nya solcells park, Stångenäs Solcellspark”. 

Extremt låga elpriser har påverkat omsättningen till vindkraftsproduktionen och 
omsättningen för elhandeln samt ett flertal längre underhållsstopp mellan juni och augusti. 

  
LEVA Vatten AB 

Fokus har legat på att säkra leverans av VA-tjänster som samhällsviktig verksamhet och ev 
hantera ett potentiellt utbrott av Covid-19 utan påverkan på uppdraget. 

Verksamheten har levererat som planerat, bla har Spjösvik-projektet kommit igång, sträcker 
sig över hela 2021. 

Utfallet följer totalt lagd budget men trenden är att många tvekar vad gäller nyanslutningar, 
vilket innebär ett lägre intäktsutfall än planerat för den posten. 

5.1.2 Ekonomisk analys 

LEVA - moderbolaget 

Resultat för andra tertial efter finansnetto är 13,5 mnkr, vilket är 1,9 mnkr högre än budget. 

LEVA har i stort inga avvikelser jämfört mot budget, mer än att en att vintern var varmare än 
vanligt, vilket påverkar Fjärrvärmeintäkterna negativt med 2,5mkr jämfört med budget. 

COVID-19 har på verkat personalkostnaderna positivt med drygt 600 kkr i form av minskade 
arbetsgivaravgifter. 

Motsatt effekt på grund av COVID-19 är en minskad beläggningsgrad, då personal skall 
stanna hemma vid uppvisande av symptom. Detta påverkar framdriften i investerings- och 
underhållsprojekten. 

Prognostiserat resultat för 2020 uppgår till 16,3 mnkr, vilket är 3,0 mnkr lägre än budget, 
men 7,7 mkr högre än föregående år. 

Intäktsprognosen sänks med 1 mnkr jämfört med budget och då främst på grund av ett 
betydligt varmare första kvartal än fjolåret. Prognos för året visar att kostnaderna blir 2,9 
mnkr lägre än budgeterat, främst beroende på minskade direkta kostnader för 
fjärrvärmeleveransen. 

Lysekils Energi Vind AB 

Resultat per den 31 augusti -1,97 mnkr, vilket är nästan 3,0 mnkr lägre än budget. 

Vind 

Intäkterna för vindkraften är 1,6 mnkr lägre än 2019 kopplat till lägre priser och minskad 
tillgänglighet i produktion. 
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En engångskostnad om 250 kkr från moderbolaget belastar resultatet negativt under 
perioden, vilket justeras sista tertialet. 

Prognostiserat resultat för Vindbolaget 2020 landar på - 2,2 mnkr vilket är 2,2 mnkr lägre än 
budget. Prognostiserat resultat för elhandeln inkluderat solceller landar på 0,8 mkr vilket är 
0,7 mkr lägre än budgeterat. 

Elhandel 

Färre nya kunder och lägre elpris än budgeterat på elhandeln samt uppstartskostnader för 
solcellssatsningen tillsammans med en engångskostnad från moderbolaget, bidrar till 0,8 
mnkr lägre resultat än budget under perioden. 

LEVA Vatten AB 

Resultat per den 31 augusti 1,4 mnkr, vilket är nästan 0,3 mnkr högre än budget och 3,5 mkr 
bättre än föregående år. 

Prognostiserat resultat för LEVA Vatten AB beräknas landa på -1,0 mkr vilket är 0,1 mkr 
lägre än budgeterat. 

5.1.3 Investeringsuppföljning 

Investering i tkr Budget Utfall ack Prognos 

Brodalen Bro Kyrka 0 1 225 1 225 

Mellberg Vrångebäck 2 852 2 862 3 203 

Övrigt Leva 11 081 5 969 10 795 

Spjösvik VA anläggning 22 000 1 533 6 900 

Gasanläggning Långevik 0 4 427 4 998 

Överföringsledning Brastad 0 2 556 2 706 

Ny filmbuss 0 2 815 2 800 

Bågvägen 5 000 4 368 4 300 

Sanering Ringvägen 4 000 1 293 5 000 

Övrigt Leva Vatten 15 200 967 18 274 

Summa 60 133 28 015 60 201 

Investeringar går enligt plan med viss förskjutning på grund av COVID-19. Investeringar 
fram till sista augusti 2020 är motsvarande 28 mkr, varav 10 mkr på LEVA i Lysekil AB och 
18 mkr på LEVA Vatten AB. Prognosen är som budgeten på 60 mkr för helåret, fördelat 
15 mkr på LEVA i Lysekil AB och 45 mkr på LEVA Vatten AB. 

5.1.4 Måluppfyllelse 

Målsättningen är att LEVA-koncernen skall ha en avkastning på totalt kapital motsvarande 5 
procent, samt en soliditet på 25 procent soliditet. Per den sista augusti 2020 är soliditeten 
över 30% och avkastningen ca 5,7 %. 

5.2 Lysekilsbostäder 

5.2.1 Väsentliga händelser under perioden 

Nybyggnation 

Bolagets arbete med nybyggnation av lägenheter enligt kommunens vision om tillväxt 
fortlöper. 

 Lysekilshemmet, 65-70 lägenheter - entreprenör upphandlad. 

 Utsikten, del av Kronberget 1:82 (tomten framför Lysekilshemmet) ca 25 lägenheter -
 entreprenör upphandlad. 

 Revolvern - detaljplaneprocess har påbörjats. 
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Ombyggnation 

ROT-renovering av 34 lägenheter på Kungsgatan 59 har slutförts. Upphandling för nästa 
ROT-projekt, 37 lägenheter på Björkvägen 14-19, pågår. 

Försäljning fastigheter 

 En ägarlägenhet på Skolberget i Grundsund har sålts under perioden januari-augusti. 
Ytterligare en lägenhet såldes under september månad. 

Hållbarhetsarbete 

I syfte att nå bolagets mål, - att vara helt fossilfria år 2030 samt att minska 
energiförbrukningen med 30% har en solcellsanläggning på 170 kw monterats, fördelad på 
fyra tak på Badhusberget, ett samarbetsprojekt med LEVA. 

Integration, brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder  

Under perioden har bolagets trygghetsarbete intensifierats med flertalet åtgärder såsom: 

 Delaktighet i kommunens förstärkta trygghetsarbete 

 Grannsamverkan 

 Utvecklingstjänster med ambition att anställa två trygghetsvärdar och två 
lokalvårdare 

 Ny tjänst, 25%, trygghet- och integrationssamordnare 

5.2.2 Ekonomisk analys 

Delårsresultat 

LysekilsBostäder redovisar ett resultat efter finansiella poster per 31 aug på 9,1 mnkr (9,0 
mnkr), vilket är 5,6 mnkr bättre än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror både på 
intäkter av engångskaraktär, 0,7 mnkr, och lägre kostnader, 4,9 mnkr. De största 
avvikelserna består av: 

1) Vinst vid avyttring i samband med försäljning av lägenhet på Skolberget, Grundsund. 

2) Lägre personalkostnader, bland annat på grund av sänkta sociala kostnader med 
anledning av Covid-19, omorganisering av sommarpersonal samt ersättning för 
sjuklönekostnader. 

3) Lägre taxekostnader. 

3) Tidsförskjutning av underhållsåtgärder. 

Helårsprognos 

Prognostiserat resultat för 2020 är 6,5 mnkr (3,4 mnkr), vilket är 3,1 mnkr bättre än 
budgeterat. Avvikelserna beror främst på realisationsvinst vid avyttring av lägenheter samt 
lägre taxekostnader. 

5.2.3 Investeringsuppföljning 

Investering i tkr Budget Utfall ack Prognos 

ROT, Kungsgatan 59 19 500 18 624 19 200 

Tillvalsinvesteringar, Inglasade balkonger, std höjning kök 3 000 30 3 830 

Solceller, Badhusberget 2 800 36 2 150 

Garageportar, Badhusberget 2 000 0 2 000 

Låsbyte, Badhusberget 1 500 130 1 500 

Ventilation, Vadstensberget 1 500 9 1 500 

Nyproduktion 1 500 983 3 500 

Övrigt 1 200 1 063 1 791 

Summa 33 000 20 875 35 471 
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I det stora hela följs budgeterade investeringar. De mindre avvikelser som finns härleds till 
förskjutningar mellan åren. 

5.2.4 Måluppfyllelse 

Ekonomiska mål 

Målsättningen enligt ägardirektiven är att bolaget ska generera en avkastning på totalt 
kapital motsvarande lägst 3 procent med en långsiktig soliditet på 15 procent, dock lägst 10 
procent. 

Prognosen för avkastning på totalt kapital är 3,2 procent för verksamhetsåret, vilket visar att 
bolaget lever upp till målet. 

LysekilsBostäder prognostiserar för verksamhetsåret en soliditet på 18,1 (17,4) procent, vilket 
visar att bolaget lever upp till målet om en långsiktig soliditet på 15 procent. 

5.3 Havets Hus AB 

5.3.1 Väsentliga händelser under perioden 

Innan Covid19 drabbade Sverige hade akvariet en positiv start på året, för att sedan för 
månaderna mars-aug se en nedgång av besökare i samtliga månader, mars -50%, april – 
80%, maj – 50%, juni -20%, juli – 30% och augusti -50%. 

Totalt antal besök under perioden uppgick till 40 889 jämfört med 49 888 under 2019 (öppet 
juli och augusti) och 56 225 besök under 2018. 

Hajsläppet genererade som vanligt stort intresse, i år genomfördes det utan publik på kajen. I 
stället gick det att se hajsläppet i sociala kanaler. Pressen var på plats och totalt uppgick 
räckvidden till närmare 28 miljoner möjliga läsning/lyssningar/tittningar. Det är rekord och 
ett fantastiskt resultat. 

Ytterligare effekt av Covid19 var att akvarierna i Exposeum som skulle stå klara i juni, istället 
byggs i höst. 

Besöksverksamheten anpassades för att skapa en trygg miljö för besökare och medarbetare.  
Maxkapaciteten under en dag reducerades till ca 1500 besök, vilket är nästan hälften av 
normal kapacitet. 

5.3.2 Ekonomisk analys 

Resultatet för perioden blev -260 tkr jämfört med 565 tkr 2019 och 3,5 mkr i budgeten. 
Prognosen per 31 dec 2020 är – 2,8 mnkr jämfört med -1,9 mnkr 2019 och 60 tkr i budgeten. 

Orsaken till det negativa resultatet är coronapandemin, som drabbat besöksverksamheten 
hårt. Vädret under juli var gynnsamt för verksamheten men pga av besöksbegränsningar 
kunde inte besöksantalet uppnå normala eller budgeterade siffror. 

Intäkt per besökare, entré samt butiksförsäljning, har ökat från 100 kr till 109 kr jämfört med 
2019. Butiksförsäljningen ökade under perioden jämfört med 2019 med 10% trots att 
besöksantalet minskade med -20%. Intäkterna från bangolfbanan ökade med 16% jämfört 
med 2019. 

Ingen sälsafari genomfördes under 2020 vilket innebär en nettoförlust på -150 tkr jämfört 
med 2019. 
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5.3.3 Investeringsuppföljning 

Investering i tkr Budget Utfall ack Prognos 

Projektering HH2.0  4 000  

Byggnation HH2.0 33 300 36 000  

Akvarier i Exposeum 3 500 1 000 3 500 

Summa 36 800 41 000 3 500 

Den totala kostnaden för HH2.0 byggentreprenad inklusive inredning blev 36 mkr, Budget 
vid beslut var drygt 33 mkr. En ökning med 8%. 

Akvarierna i Exposeum installeras under hösten och under perioden uppgick kostnaden till 
1 mkr, resterande 2,5 mnkr kommer under hösten 2020. 

Inklusive projektering och pågående investering av akvarier i Exposeum är prognostiserad 
totalkostnad 43,5 mnkr. Lån har tecknats för 32 mnkr. 

5.3.4 Måluppfyllelse 

I ägardirektivet finns följande ekonomiska mål. Inget specifikt avkastningskrav ställs på 
bolaget. Verksamheten ska årligen generera ett resultat som är tillräckligt för att minst 
bibehålla det egna kapitalet utan koncernbidrag. Resultat: På grund av Covid19 kommer 
verksamheten att generera ett negativt resultat vilket gör att detta mål ej kommer att uppnås. 

Besökssiffror. Minst 87 000 -prognos 49 000 besök 

Fler akvarier genom nya mindre akvarier samt fyra stora akvarier i Exposeum: Uppnås. 

Fler medskapande upplevelser: Uppnås delvis. 

Få tillstånd ett nytt skolavtal: Ännu ej klart. 

Få tillstånd ett nytt kommunikationsprojekt tillsammans med Kristineberg Marine Research 
& Innovation center eller annan forskningsaktör: Uppfyllt. 

Hållbarare bevarandeprojekt genom att bredda den genetiska sammansättningen: Uppnås. 

Öka souvenirförsäljningen med 65% jämfört med 2018 års siffror. Resultat: 
Butiksförsäljningen ökade med 11% jämfört med 2018 trotts att besöksantalet minskade pga 
pandemin.  

5.4 Lysekils Hamn AB 

5.4.1 Väsentliga händelser under perioden 

Efter avveckling av hamn- och stuveriverksamheten hösten 2019 tappade bolaget ca 40% av 
sin omsättning. Bolaget ingick i två oberoende 10-åriga avtal under 2019 och arbetar vidare 
med dem och övriga kunder med mål att ha fortsatt nöjda kunder. Bolaget etablerar 
underhållsplaner samt att löpande underhålla och reparera magasin och fastigheter. 

Stadshus ABs styrelse, moderbolag till Lysekils Hamn AB tog den 25 maj ett 
inriktningsbeslut som innebär att bolaget i framtiden skall köpa tjänster av 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Processen är uppstartad och fortlöper i tätt samarbete med 
förvaltningen. 

Gällande COVID -19 har detta ej haft någon väsentlig påverkan för Lysekils Hamn, bolaget 
har klarat av sin löpande verksamhet och sina uppdrag under perioden. 
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5.4.2 Ekonomisk analys 

Omsättning till och med augusti 2020 uppgår till 7,8 mnkr vilket är 4,5 mnkr lägre än för 
samma period 2019. Resultatet för perioden uppgår till + 0,5 mnkr, 0,1 mnkr lägre än i 
jämförelse med januari till augusti 2019. Största avvikelserna både på intäktssidan och 
kostnadssidan är relaterat till avvecklingen av hamn- och stuveriverksamheten fr.o.m. 1 
augusti 2019. Bolaget lämnar en oförändrad resultatprognos på + 0,5 mnkr för helåret 2020. 

Budgeterat resultat för år 2020 + 0,2 mnkr Budgeten för år 2020 fastställdes med kort 
erfarenhet av att bolaget hade avvecklat hamn- och stuveriverksamheten fr.o.m. 1/8 2019, 
det prognostiserade resultat får anses ligga i linje med budget för år 2020. 

5.4.3 Investeringsuppföljning 

Investering i tkr Budget Utfall ack Prognos 

Byte del av tak på magasin 9: I en hård vädermässig miljö har delar av taket 
varit otätt därav nödvändigheten av att reparera och täta taket. Större delen 
av arbetet är slutfört. 

0 0,3 0,5 

    

Summa 0 0,3 0,5 

5.4.4 Måluppfyllelse 

Efter avveckling av hamn-och stuveriverksamheten så satte bolaget ett resultat- och 
budgetmål på + 0,2 mnkr för helåret 2020. Prognostiserat resultat + 0,5 mnkr. 

Stadshus AB beslutade under hösten att den framtida inriktningen för bolaget skulle utredas 
av VD för Stadshus AB. 

5.5 Rambo AB 

Rambo redovisar ett positivt resultat på 4,4 mkr för perioden vilket är 3,1 mkr bättre än 
budget. Den positiva avvikelsen beror delvis på säsongsvariationer men även på lägre 
personalkostnader på grund av att löneavtalen för 2020 inte är klara samt att vissa planerade 
nyanställningar har blivit tillsatta senare än planerat. 

Corona pandemin har inneburit stora förändringar för personalen. Vissa planerade 
utbildningar har inte kunnat genomföras och den sociala samvaron är inte den samma och de 
flesta möten sker fortfarande digitalt. 

Företagsledning och administration 
Resultat + 0,3 mkr 

Under andra tertialet har en omorganisation på affärsområde hushåll gjorts, stabilare 
organisation med jämnare arbetsbelastning. 

Avfallshantering 
Resultat + 2,7 mkr 

I början av året genomfördes en första prishöjning av mottagning av brännbara fraktioner 
beroende på marknadsutvecklingen och den 1 april 2020 infördes den av riksdagen beslutade 
förbränningsskatten på brännbara fraktioner varför ytterligare en prishöjning genomfördes. 
Nästa skattehöjning på förbränning kommer att ske den 1 januari 2021. 

Hushåll 
Resultat – 0,5 mkr 

Insamling 

Resultat + 1,9 mkr 



Lysekils kommun, Uppföljningsrapport 3 2020 KF 30 (49) 

5.6 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

Väsentliga händelser under perioden 

Förbundets arbetsuppgifter har under året förändrats på grund av Covid19.En av 
konsekvenserna är att en stor del av den intäktsbaserade verksamheten ställts in tills vidare. 
Exempelvis är att all extern utbildning helt stoppad och endast absolut nödvändig tillsyn har 
genomförts. 

From med 2020-08-17 är Förbundschef i NÄRF Hans Därnemyr tf. Förbundschef för Mitt 
Bohuslän. Tjänsten som Räddningschef är tf. Lars Bjurström. 

Ekonomisk analys 

Resultat för perioden uppgår till +0,2 mnkr vilket är 0,4 mnkr i bättre resultat än beräknat 
för perioden. Avvikelsen för perioden beror främst på Coronapandemin, varken intäkter eller 
kostnader följer enligt plan. Prognosen för året visar på ett negativt resultat om -2,1 mkr, en 
följd av lägre intäkter och ökade personalkostnader. 

Investeringsuppföljning 

Under aktuell period har förbundet genomfört investeringar enligt plan. Prognosen för året 
beräknas bli något lägre då leveransen av en insatsledarbil dröjer till 2021. Utfall för perioden 
3,3 mkr mot årets budget 5,4 mkr. Prognosen för året är 4,9 mkr. 

Måluppfyllelse 

Prognosen indikerar att förbundet kommer att nå 11 av de 16 målen för 2020. 

6 Kommunen som arbetsgivare 

6.1 Antal anställda 

  2020-08-31 2019-12-31 2019-08-31 

Antal anställda 1 377 1 410 1 392 

Varav antal månadsavlönade tillsvidareanställda 1 303 1 294 1 294 

Varav antal månadsavlönade visstidsanställda 74 116 98 

Årsarbetare totalt (arbetad tid) 1 306,6 1 372,6 1 344,6 

Varav årsarbetare timavlönade 134,3 144,0 145,7 

Varav årsarbetare månadsavlönade 1 172,3 1 228,6 1 198,9 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) 93 92 92 

Antal anställda innefattar enbart månadsavlönade. 
Timavlönade beräknas genom arbetad tid omräknat till årsarbetare. 
Siffor från 2019 är omräknade utifrån förändrade nyckeltal för möjlighet till jämförelse. 

Vi har en större antal tillsvidareanställda, vilket kan bero på att andelen visstidsanställda har 
minskat, då de har fått en tillsvidareanställning. Sysselsättningsgraden har ökat, vilket går i 
enlighet med heltidsresan. 

Årsarbetare och timavlönade minskar, vilket beror på att förvaltningarna arbetat med att 
effektivisera i sina verksamheter.  

6.2 Personalstruktur 

  2020-08-31 2019-12-31 2019-08-31 

Antal kvinnor av totalt anställda 1 108 1 186 1 131 

Antal heltidsanställda kvinnor 749 744 742 

Antal män av totalt anställda 268 291 261 

Antal heltidsanställda män 219 215 208 

Månadsavlönade tillsvidare och visstid 



Lysekils kommun, Uppföljningsrapport 3 2020 KF 31 (49) 

68 procent av kvinnorna och 82 procent av männen har heltidsanställningar. Det är 
kvinnoyrkena främst inom socialförvaltningen som vi behöver lägga en extra kraft kring 
heltidsresan, så fler kan få heltidsanställningar. Arbetet med heltidsresan pågår med stöd 
från HR. 

Att totalt anställda har minskat beror på att socialförvaltningen sett över bemanningen i sina 
verksamheter med tanke på budget neddragningar, samt att Gullvivans äldreboende varit 
stängt under året. 

Som ett led i att anpassa organisationen efter rådande budget har personalanpassningar 
gjorts i utbildningsförvaltningen, där visstid- och timanställningar har minskats. 

6.3 Arbetsmiljö och hälsa 

Andel i procent 2020-08-31 2019-12-31 2019-08-31 

Sjukfrånvaro total 8,8 8.3 8,2 

Varav korttid <15 dagar 43,5 38,3 37,6 

Varav långtid >60 dagar 43,0 48,5 49,8 

Sjukfrånvaro kvinnor 9,3 8,8 8,6 

Sjukfrånvaro män 6,9 6,3 6,4 

Sjukfrånvaro fördelat på ålder: 

0 -29 år 10,5 9,8 8,8 

30 -49 år 9,0 8,6 8,2 

50 -år 8,3 7,7 8,0 

Långtidsfriska* 23,5 26,8 28,7 

Upprepad korttidssjukfrånvaro** 12,1 10,5 9,5 

I jämförelse med år 2019 har sjukfrånvaron totalt ökat med 0,5 procentenheter. 

Den totala korttidssjukfrånvaron har ökat och sjukfrånvaron långtid har minskat för 
kommunen i sin helhet jämfört med 2019. Under 2020 har andelen långtidsfriska minskat 
och den upprepade korttidssjukfrånvaron ökat i kommunen. 

Orsaken till att sjukfrånvaron ökat, beror bland annat på corona epidemin, där ökad oro, 
psykisk ohälsa och sjukdom varit det främsta orsaken och där vi ska vara hemma vid en 
lättare förkylning. Vi ser en jämn fördelning på sjukfrånvaron mellan män och kvinnor. I 
Sjukfrånvarokostnaden var som högst under april månad 2020, därefter har det legat högre 
än år 2019. 

Att genomföra insatser för att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron är en prioriterad 
fråga, därav kommer HR avdelningen träffa samtliga chefer under hösten 2020. Syftet är att 
stötta cheferna i deras arbete med arbetsmiljöfrågor, rehabilitering och att stärka dem i de 
kunskaper som behövs, för att kunna arbeta med sin frisknärvaro och sjukfrånvaro på bästa 
sätt, utifrån HR avdelningens rutiner. 

Lysekils chefer och skyddsombud kommer under hösten 2020 få delta på en 
arbetsmiljöutbildning, både digital (ligger alltid tillgänglig) samt en fysisk träff, där det finns 
möjlighet till dialog. 

  

  



Lysekils kommun, Uppföljningsrapport 3 2020 KF 32 (49) 

7 Kommunens grunduppdrag 

En kritisk kvalitetsfaktor är ett område som är av särskild betydelse för en verksamhets 
kvalitet och service. Den kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande 
uppdrag. Förhållningssätt och bemötande kan exempelvis vara en sådan faktor. 

De kritiska kvalitetsfaktorerna är uppdelade i fyra perspektiv: 

 Målgruppsperspektiv 

 Verksamhetsperspektiv 

 Medarbetarperspektiv 

 Ekonomiskt perspektiv 

De kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp genom kvalitetsindikatorer. En indikator är ett 
mätvärde som visar om vi är på rätt väg eller inte. 

Bedömning 

Bedömning av hur det går med utvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer har gjorts med 
hjälp av färgade symboler enligt nedan. 

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

 

  

7.1 Kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer 

7.1.1 Målgrupp 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

 Miljö/ekologi i kommunen 

Miljöbilar av personbilar och lätta 
lastbilar enl MFS, % 

45,61 48,6  

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, inkl. biologisk 
behandling, andel (%) 

40   

Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet under hela året enligt 
Ekomatcentrum, andel (%) 

20 20  

Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete 52 51  

 Folkhälsa och integration 

Nöjd Region-Index - Trygghet 43 50  

Invånare 0-19 år i ekonomiskt 
utsatta hushåll, andel (%) 

11,23   

Elever i åk. 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, kommunala 
skolor, andel (%) 

82,8 85,1  

Lämnat etableringsuppdraget och 
börjat arbeta eller studera (status 
efter 90 dagar), andel (%) 

42,86 16,84  

Invånare 16-84 år med bra 
självskattat hälsotillstånd kommun, 

71   



Lysekils kommun, Uppföljningsrapport 3 2020 KF 33 (49) 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

andel (%) 

 

Medborgarinflytande och 
verksamheter som möter 
medborgarnas behov 

Andelen som upplever gott i 
bemötande telefon %. 

79 %   

Nöjd Medborgar-Index - Helheten 46 45  

Nöjd Inflytande-Index - Helheten 32 32  

Gott bemötande vid kontakt med 
kommun, andel av maxpoäng (%) 

79 88  

Delaktighetsindex, andel (%) av 
maxpoäng 

 55  

 
Tillväxt och 
samhällsutveckling 

Antal invånare 14 611 14 555 14 486 

Effektiv och god kommunal service 
gentemot företag. 

74 75 76 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) -
 Totalt, NKI 

78,97 75 76 

 Ett starkt varumärke 
Nöjd Region-Index -
 Rekommendation 

57 57  

 
Attraktiv plats att bo och leva 
på 

Nöjd Region-Index - Helheten 54 53  

Analys och slutsats 

Det saknas utfall på flertalet av indikatorerna då de flesta indikatorer endast mäts en gång 
per år, för flera indikatorer saknas till och med resultat från 2019. Förvaltningens 
uppfattning att det sannolikt inte skett några större förändringar inom 
målgruppsperspektivet. Det pågår och har genomförts flera åtgärder som bedöms kunna 
förbättra resultaten långsiktigt. 

 

Miljö/ekologi 

Serviceavdelningen och Tekniska avdelningen arbetar med att minska såväl 
kemikalieanvändning som energiförbrukning och att öka andelen ekologisk mat. En ny 
kostpolicy är under framtagande. Andelen ekologisk mat kan tyckas låg men i flera fall väljer 
Lysekils kommun att köpa lokal/närproducerad mat framför ekologiska alternativ på grund 
av långväga transporter. 

Utvecklingsområdet "Vi tar ansvar för miljön" har reviderats för att bättre möta de 
utmaningar och möjligheter som ges inom området. Utbyggnaden av laddningsinfrastruktur i 
kommunen har börjat ge resultat och fler laddningsplatser har tillkommit. Lysekils kommun 
kommer under 2020 och 2021 att börja köpa in allt fler el- och laddhybridfordon. 
Förvaltningen bedömer att det är realistiskt att tro att den kommunala fordonsflottan är 
fossilfri till år 2030 i enlighet med åtaganden som kommunen gjort. 
 

Folkhälsa och integration 

Avdelningen för hållbar utveckling leder, stödjer och samordnar folkhälso- och 
integrationsarbetet som är en del i arbetet med social hållbarhet. Samverkan är av avgörande 
betydelse och under året har rådet för folkhälsa och social hållbarhet följt upp och 
avrapporterat sitt arbete till kommunstyrelsen. I rådet ingår såväl förtroendevalda som 
förvaltningschefer från samtliga förvaltningar i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar 
och en bred förvaltningsöverskridande samverkan. 
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Under 2020 har fokus i arbetet varit att stödja, leda och samordna arbetet med i huvudsak 
följande delar: 

 Trygghetsarbete          
o Intensifierat trygghetsarbete (samordnande ledningsfunktion) 
o Effektiv samordning för trygghet (EST)  

 Utvecklingsområde barn och unga      
o Påbörjat arbetet med barnrättsresan 
o Ungdomsinflytande bl.a. genom planering för genomförande av LUPP-

undersökning hösten 2020 
o Kartläggning med förslag till åtgärder för att förebygga social oro 
o Stödfunktion i föräldrastödsarbete 

 Psykisk hälsa      
o Lokal handlingsplan psykisk hälsa (Närsjukvårdsgruppen). 
o Tidiga samordnade insatser (Tsi) - utvecklingsarbete Socialstyrelsen och 

Skolverket. 
o Utbildningsinsatser. 
o Utredning Ungvux-central. 

 Delaktighet och inkludering      
o Påbörjat arbetet med SKR-projekt kring "Medborgardialog i komplexa frågor -

 trygghet" 
o Språkcaféverksamhet 

Under våren eskalerade den sociala oron i Lysekils kommun. Bedömningen är en redan 
identifierad ökad polarisering och minskad tillit som förstärkts utifrån situationen med 
Covid-19. Detta har hanterats genom ökat fokus på trygghetsarbetet som en komplex fråga. 
Den kartläggning av social oro med förslag till åtgärder som redan påbörjades när situationen 
eskalerade har varit av betydelse då den tidigt pekade på att många aktörer behöver bidra för 
att kunna ändra situationen. Arbetet har under våren och sommaren bedrivits både genom 
snabba insatser och med fokus på långsiktiga lösningar. Exempel på de snabba insatser som 
genomförts är införande av förstärkt fältteam, anställning av flerspråkiga trygghetsvärdar, 
ökat samarbete med civilsamhället och ökad kommunikation. Parallellt har det mer 
långsiktiga arbetet med handlingsplan psykisk hälsa, barnrättsresan, utredning av UngVux 
fortlöpt men till viss del fått stå tillbaka på grund av hantering av den mer akuta situationen. 

Slutsatsen är att det krävs uthållighet och förmåga att arbeta både med snabba beslut och 
långsiktiga processer och lösningar. Social hållbarhet handlar om människors livsvillkor och 
förutsättningar och är beroende av att alla verksamheter ser sitt ansvar att bidra till helheten. 
Rapporten om social oro pekar tydligt på vikten av främjande, förebyggande och åtgärdande 
arbete på individ, grupp och samhällsnivå. 
 

Medborgarinflytande och verksamheter som möter medborgarnas behov 

Arbetet med att skapa ett Kontaktcenter pågår. Syftet är att bättre svara upp medborgarnas 
behov. Redan nu svarar personalen på fler frågor än tidigare och detta innebär snabbare svar 
för medborgarna. Ombyggnationen som pågår för att skapa ett Kontaktcenter bedöms vara 
klart runt årsskiftet 2020/2021. Parallellt med detta bygger man upp IT-baserade 
verksamhetssystem som ska understödja arbetet. 

I enlighet med den antagna destinationsstrategin fortlöper övergången till en mer digital 
besökarservice och Kontaktcenter har utgjort en av de tolv InfoPoints som under året 
kompletterat den digitala informationen. 

Lysekils kommun ansökte och blev våren 2020 antagna till att få medverka i SKR:s 
pilotprojekt för att utveckla medborgardialog i komplexa frågor med inriktning mot trygghet. 
Arbetet startade upp våren 2020 och projektet kommer pågå hela året och delar av 2021 med 
målsättning att utveckla och implementera ett nytt synsätt och en ny process kring 
medborgardialog. Projektet har redan haft betydelse i arbetet för att möta den eskalerande 
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sociala oron och upplevda otryggheten, bland annat genom att Lysekils kommun fått 
processtöd. Slutsatsen är att vi behöver arbeta mer med dialog som verktyg för att möta 
komplexa samhällsutmaningar som ökad polarisering och minskad tillit. 
 

Tillväxt och samhällsutveckling 

Antalet invånare minskade under andra kvartalet med 69 personer och uppgår per 2020-06-
30 till 14 486 personer. Såväl flyttnettot som födelsenettot var negativt under perioden. 

Företagens uppfattning av kommunens service och effektivitet är enligt SKR:s insiktsmätning 
fortsatt god. Lysekil har förbättrat sitt resultat med 1 poäng ytterligare och når per 2020-08-
31 ett Nöjd-Kund-Index (NKI) på 76 jämfört med helårsresultatet för 2019 som uppgick till 
75. 

Resultaten från Svensk näringslivs enkät visar att det sammanfattande omdömet av 
företagsklimatet i Lysekils kommun förbättrats något vilket är positivt. Förbättringen är 
sannolikt inte stor nog att förvänta sig någon större förändring i rankingsresultatet även om 
förhoppningen är att klättra ett antal platser. 

När pandemin slog till med full kraft i Sverige var Lysekils kommun tidigt ute med att ta fram 
ett stödprogram till det lokala näringslivet. Nästan 10% av kommunens företag kontaktades 
för att fastställa vilket stöd de ansågs sig behöva och stödprogrammet utformades efter dessa 
behov. 

En viktig fråga för tillväxt och samhällsutveckling är infrastrukturen i och till/från 
kommunen. Trafikverket har upprättat en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för förbättring av väg 161 
(Rotviksbro-Skår) och Lysekils kommun bevakar frågan noggrant. Ett remissvar ska lämnas 
av Lysekils kommun senast 30 oktober. 

Den 15 juni 2020 meddelade Mark- och miljödomstolen att den ansökan av verksamhet som 
Preem har lämnat in om verksamhet är tillåtlig. Slutligt beslut lämnas av regeringen. 
 

Ett starkt varumärke 

Lysekils kommun har de senaste åren stärkt sin kommunikation och information samt gjort 
tonaliteten lite mer personlig. Resultatet är att kommunen är mer synlig i bland annat sociala 
medier än tidigare. Antalet följare på både Facebook och Instagram har ökat markant och 
Lysekils kommun har under perioden flera gånger rankats som Sveriges bästa kommunala 
facebooksida. En bidragande orsak till antalet följare kan också vara intresset för information 
kring covid-19. Lysekils kommun har lagt stora resurser på att försöka förmedla en aktuell 
och faktabaserad lokal bild av pandemin. 

I början på året kontaktades Lysekils kommun av Meter Television AB som undersökte 
intresset för att medverka i produktionen "Tjuv och polis". I konkurrens med ett antal andra 
kommuner föll slutligen valet på Lysekil. Under våren spelades serien in och den kommer att 
sändas i SVT under hösten 2020. 
 

Attraktiv plats att bo och leva på 

Planberedskapen behöver stärkas kontinuerligt och det arbetas med att utveckla attraktiva 
bostadsområden med olika karaktär och på olika platser, som exempel kan Tronebacken och 
Spjösvik nämnas. En fortsatt god planberedskap är av stor vikt då Preem har planer på att 
bygga ut sin verksamhet och får då ett stort behov av att rekrytera fler medarbetare. Goda 
bostadsmöjligheter kan innebära en inflyttning till kommunen. 

Den upplevda otryggheten som nämnts ovan har givetvis en avgörande betydelse för hur man 
upplever en plats attraktivitet. Lysekils kommun tar frågan om trygghet på största allvar och 
ett omfattande arbete med insatser och aktiviteter på både lång och kort sikt pågår. 
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En viktig del i att skapa en attraktiv plats är att det finns ett brett utbud av aktiviteter och 
evenemang att delta i. Covid-19-pandemin har, som för alla andra, Lysekils del inneburit att 
utbudet kraftigt begränsats. Vi kan dock konstatera att sedan Folkhälsomyndighetens 
reserestriktioner lyftes har många besökt Lysekil och då kanske framförallt tagit del 
naturupplevelser. Flera näringsidkare vittnar om att det trots covid-19 haft en bra sommar. 

Hamnservicebyggnaden har tagits i bruk under året och dessutom varit en InfoPoint. 
Tillsammans har det inneburet att servicegraden i Lysekils kommuns största gästhamn, 
Havsbadsområdet, ökat. Feedback från besökare har varit väldigt positiv. 

 Slutsats: Den samlade bedömningen är att det görs och har gjorts många goda insatser 
riktat mot målgruppen. Även om det har lagts stort fokus på att kommunicera med 
målgruppen behöver kommunikationen stärkas ytterligare. Det har avgörande betydelse att 
kommunicera vad Lysekils kommun gör, varför det görs, för vem det görs, hur det görs, när 
det görs och vad resultatet blev, för att skapa en känsla av delaktighet och stolthet över 
platsen. Alla verksamheter i den kommunala organisationen behöver tillsammans bidra med 
den goda berättelsen. 

7.1.2 Verksamhet 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

 Intern kontroll 

Översyn och analys av nämndernas 
genomförda intern kontroll. 
Nämnderna har fastställt och 
genomfört IK i enlighet med 
kommunens riktlinjer för intern 
kontroll. 

5 4  

 
Tillgänglig och kommunikativ 
verksamhet 

Andel som tar kontakt med 
kommunen via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel fråga, (%) 

52 63  

Andel som får svar på e-post inom 
en dag, (%) 

69 81  

Gott bemötande vid kontakt med 
kommun, andel av maxpoäng (%) 

79 88  

Antal följare på Facebook.   2 652 

Antal följare på Instagram.   1 798 

Topplista- poäng på Facebook.   99 

Topplista på Instagram   85 

Analys och slutsats 

Intern kontroll 

Arbetet med den intern kontroll har förbättrats och fungerar bättre än tidigare år. Från 1 
januari 2019 finns fyra nämnder och alla har genomför intern kontroll på ett föredömligt sätt. 

Servicemätningen som genomförs i samband med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 
förbättras över tid. Fördjupad analys och reflektion kring Lysekils kommun servicemätning 
gällande telefoni och e-post har genomförts på 2019 års resultat. Avsikt var att ta fram 
förbättringsåtgärder. Utgångsläget i analysen var de låga resultaten. Fokus låg på de brister 
som framkommit. Kundperspektivet lyfts tydligt fram i kommunens styrmodell, värdeord, 
kvalitetspolicy, chefs- och medarbetarplattformar. Medarbetarnas uppdrag är att underlätta 
och förbättra människors vardag och erbjuda service och tjänster utifrån kundernas skiftande 
behov. Alla som har kontakt med kommunen ska få ett gott bemötande och känna sig 
delaktiga. Flertalet åtgärder för förbättrad service och bemötande togs fram och har 
genomförts. 
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Framtagna åtgärder angående telefoni: 

 Uppdatera och förenkla rutinen för telefoni, hur man svarar i telefon, goda exempel 
på godtagbara hälsningsfraser, upplysning om att visa intresse och engagemang för 
den som ringer samt försöka ge svar på frågor eller be att få återkomma. 

 Internutbildning i form av workshops om telefoni. 

 Öka verksamheternas förståelse för kontaktcenter så att fler områden som berör 
kommunens kunder omfattas. Kontaktcenter som kommunens ansikte utåt behöver 
öka. 

 Kontaktcenters kännedom om kommunens verksamheter utanför kommunhuset 
behöver öka. 

 Separat kö för samtal angående InfoPoint behöver införas. 

 Utveckla en organisationskultur om värdskap via kommunens chefer. 

 Ge kontaktcenter i uppdrag att kontinuerligt sprida information om att koppla 
telefonen vid frånvaro. 

 Ge kontaktcenter mandatet att samordna semesterlista vid jul- och sommarsemester. 

 Öka kundernas möjlighet att få kontakt med kommunens verksamheter. Detta kan 
göras genom att öka tillgängligheten och ta bort telefontider där det är möjligt. 
Verksamheter som har behov av personliga telefontider ska ha en funktionstelefon.   

o Exempel på funktionstelefon finns inom arbetslivsförvaltningen, enheten för 
vägledning och stöd. 

Framtagna åtgärder angående e-post: 

 Uppdatera e-postrutinen. Den bör vara lättförståelig och innehålla enkel information. 
E-postrutinen ska presenteras på en arbetsplatsträff (APT). Rekommendationen är 
att, i den mån det går, avsätta några minuter på APT till att alla medarbetare 
samtidigt uppdaterar och lägger in korrekta kontaktuppgifter enligt profilen, ingen 
personlig avsändarprofil är tillåten 

 Öka medarbetarnas kunskap om hur ett professionellt e-postsvar ser ut 

 Frågor av allmän karaktär bör ha ”en väg in” till kommunen via kontaktcenter, 
kontaktcenter@lysekil.se. Kontaktcenter är bemannade för att kunna ge snabba och 
professionella svar. E-post som behöver registreras vidarebefordras till registrator 
alternativt berörd verksamhet. Även verksamhetsspecifik e-post kan behöva 
vidarebefordras. 

 Informera om tips och trix kring funktioner i Outlook 

 Introduktionen av nyanställda behöver förbättras och checklistan för introduktionen 
ska användas. Rutinen för introduktion av medarbetare och checklista behöver 
uppdateras. 

Resultatet för 2020 års mätning pågår under hösten och redovisas i december. 
Tillgängligheten förbättras kontinuerligt och ett kundperspektiv fortsätter utvecklas i hela 
organisationen. 

Tillgänglig och kommunikativ verksamhet 

Användningen av kommunens webbsida och sociala medier har förbättrats och ökar frekvent. 
Avdelningens kraftsamling på sociala medier och en mer tillgänglig och informativ insida och 
hemsida har resulterar i osedvanligt goda resultat. Lysekils kommun klättrar till nationella 
topplaceringar gällande såväl Instagram Facebook där Instagram. En analys visar på att de 
utbildningar av tex webbredaktörer och nyckelpersoner i kommunens olika verksamheter, 
genererat en insikt om betydelsen av sociala media, skillnaden på dessa, samt hur respektive 
media bäst ska användas för att nyttja dess potential att nå och kommunicera med 
medborgare. 

  

Slutsats: Verksamhetsperspektivet bedöms ha en positiv utveckling med fullt godkänt 
resultat. 
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7.1.3 Medarbetare 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

 Attraktiv arbetsgivare 

Andel långtidsfriska. 26 % 26,8 % 23,5 % 

Medarbetarengagemang (HME) 
totalt kommunen - Totalindex 

74,22 75,56  

 God arbetsmiljö Sjukfrånvaro 7,7 % 8,3 % 8,8 % 

Analys och slutsats 

I jämförelse med år 2019 har resultatet för antalet långtidsfriska minskat med 3,3 
procentenheter och sjukfrånvaron har ökat med 0,5 procentenheter. Orsaken till att 
sjukfrånvaron ökat och andelen långtidsfriska minskat, beror bla på corona epidemin, där 
ökad oro och sjukdom varit det främsta orsaken och där vi ska vara hemma vid en lättare 
förkylning. Sjukfrånvarokostnaden var som högst under april månad 2020, därefter har det 
legat högre än år 2019. 

Under Medarbetarengagemanget (HME) finns inget mätbart resultat ännu, eftersom HME 
enkäten skickas ut under oktober 2020. 

Kommunen kommer satsa på att bli en än mer attraktiv arbetsgivare. En fysisk och en digital 
arbetsmiljöutbildning för alla chefer och skyddsombud kommer genomföras under hösten 
2020. Våra digitala arbetsmiljöutbildningar kommer alltid att vara tillgängliga på intranätet. 

Att genomföra insatser för att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron är en prioriterad 
fråga, därav kommer HR specialisterna genomföra personaluppföljningar hos samtliga chefer 
under hösten 2020. Syftet är att stötta cheferna i deras arbete med arbetsmiljöfrågor, 
rehabilitering och att stärka dem i de kunskaper som behövs, för att kunna arbeta med sin 
frisknärvaro och sjukfrånvaro på bästa sätt, utifrån HR avdelningens rutiner. 

7.1.4 Ekonomi 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

 God ekonomisk hushållning 

Resultatets andel av skatteintäkter 2,2% 1,5% 6,8% 

Självfinansieringsgrad av 
investeringar 

79% 87% 174% 

Långsiktig betalningsförmåga -7,1% -3,6% 2,8% 

Utfall 2020 redovisar utfallet per augusti. 

Analys och slutsats 

Kommunen har tre finansiella mål som rör begreppet god ekonomisk hushållning. 

Resultatets andel av skatteintäkter. 

Utfallet till och med perioden är 6,8 procent och prognos för helåret 2020 pekar på ett 
resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag på 4,5 procent. Detta kan 
ställas i relation till det långsiktiga målet 2,0 procent och 1,2 procent i budgeten för 2020. 
Sett över en treårsperiod kommer kommunen att uppnå det finansiella målet. 

Självfinansieringsgrad 

När det gäller självfinansieringsgrad av investeringar så är utfallet per augusti 174 procent.  
Enligt prognosen kommer investeringarna att vara runt 60 mnkr vid årets slut. Snittet över 
en femårsperiod ska enligt Lysekils kommuns uppsatta långsiktiga finansiella mål ligga på 
minst 100 procent. Sett över en femårsperiod kommer kommunen att klara det finansiella 
målet tack vare en hög självfinansieringsgrad 2016 på 232 procent. 

Långsiktiga betalningsförmågan, soliditet. 

Målet är att soliditeten ska förbättras, vilket den gjort de senaste tre åren som är mätperioden 
för soliditeten. Bedömningen är att soliditeten förbättras även för 2020. 
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8 Utvecklingsmål 

Ett utvecklingsmål är ett prioriterat område som verksamheten väljer att fokusera på under 
en längre tid. Ambitionen med ett utvecklingsmål är att bibehålla, säkerställa och förbättra 
kvaliteten i verksamheten. Utvecklingsmålen är av utvecklingskaraktär vilket innebär att 
verksamheten arbetat för kort tid för att kunna redovisa prestationer och effekter i denna 
uppföljningsrapport. 

Bedömning 

Bedömning av hur det går med utvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer har gjorts med 
hjälp av färgade symboler enligt nedan. 

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

 

8.1 Barn och unga är vår framtid 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

 

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

Andel nöjda samverkansparter    

Gymnasieelever med examen inom 
4 år, hemkommun, andel (%) 

67,61 69,8  

Elever i åk. 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, kommunala 
skolor, andel (%) 

82,8 85,1  

Invånare 0-19 år med föräldrar som 
har högst grundskoleutbildning, 
andel (%) 

11,4 10,8  

Gymnasieelever med examen inom 
4 år, kommunala skolor, andel (%) 

70,18 65,43  

Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, 
andel (%) av bef. 

4,39 3,49 5,39 

Antal föreningssammankomster 
berättigade till föreningsstöd, 7-20 år 

6 815 6 274  

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett 
år efter avslutad utredning eller 
insats, andel (%) 

42 44  

Ej återaktualiserade ungdomar 13-
20 år ett år efter avslutad utredning 
eller insats, andel (%) 

71 57  

Antal familjer som fått föräldrastöd 
under året (ej biståndsbedömt). 

28 46  

Utfall av dessa indikatorer presenteras i årsrapporten 
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Analys och slutsats 

Utvecklingsområde barn och unga har under året haft fokus på den sociala oron som i 
omgångar blossat upp i Lysekils kommun. I januari, efter händelser i december, 
identifierades ett behov av att kartlägga och föreslå åtgärder på kort och lång sikt. Inför 
sommaren, och möjligen med anledning av covid-19-situationen, eskalerade problemen 
återigen och kommundirektören fattade ett inriktningsbeslut om förstärkt trygghetsarbete. 
Vid sidan av detta har arbete fortlöpt med ett antal andra områden. Samtliga delar 
presenteras nedan med en kort analys och slutsats av respektive insats. 

Arbete med Barnkonventionen och ungdomsinflytande har fortlöpt under året. En 
processtödjare för barnkonventionen är projektanställd sedan mars månad och arbetar 50% 
under två år med "Barnrättsresan" som är ett förvaltningsövergripande verktyg för att 
utveckla barnrättsarbetet och leva upp till barnkonventionen. Utöver detta planeras arbetet 
med att genomföra LUPP-undersökningen (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) under 
oktober-november 2020. Det har blivit tydligt att Barnrättsresan och LUPP-undersökningen 
och resultaten av denna behöver gå hand i hand. Den 50% processtödjande tjänsten är en 
viktig resurs och innebär bättre förutsättningar för att lyckas med kvaliteten på uppdragen 
samt att mer tydligt inkludera barn och unga i processerna. 

Inom Barn- och ungdomsenheten har det har varit ett högt tryck på inflödet av ärenden och 
antal orosanmälningar ligger på en konstant hög nivå. Till följd av den ökade sociala oron har 
barn- och ungdomsenheten har haft ett stort antal barn och unga placerade under året. 

Familjecoachen som anställdes 2019 har kunnat fortsätta sitt arbete med att stödja föräldrar 
och deras barn i åldrarna 7-12 år, i samverkan med familjens hus och skolan. Kommunen 
erhåller fortsatt projektmedel från Länsstyrelsen. 

Arbetet med familjecentralens lokaler har återupptagits efter sommaren. En struktur, 
planering och samarbetsavtal är framtagen för verksamheten. Målsättningen är att kunna 
starta verksamheten 2021. 

Arbetet med att utreda förutsättningarna för en Ungdoms- eller UngVuxcentral har påbörjats 
men något senare än planerat på grund av Covid-19. Arbetsmöten är inplanerade hösten 
2020 i syfte att ta fram ett underlag för vidare beslut. 

Arbetet med handlingsplan psykisk hälsa och tidiga samordnade insatser har under året 
fortlöpt i närsjukvårdsgruppen genom arbete med de "skav" som identifierats sedan tidigare. 
Det handlar bland annat om att tydliggöra rutiner och arbetssätt mellan verksamheter för att 
göra det enklare för familjer, barn och unga att få hjälp. Ett område som särskilt varit i fokus 
är koordinering av insatser kring barn med behov av flera samordnade insatser där åtgärder 
planeras. Med hjälp av en gemensam handlingsplan har strukturen blivit tydligare vilket 
också lett till att mer konkreta åtgärdsförslag nu diskuteras. 

Utifrån det inriktningsbeslut som togs med anledning av den sociala oron genomfördes ett 
antal ytterligare aktiviteter. Dels utökade sommarlovsaktiviteter där föreningslivet fick 
möjlighet att ansöka om pengar för att genomföra aktiviteter. Dels tillsattes ett förstärkt 
fältteam, med personal från ordinarie verksamheter, som rört sig ute på kvällar och nätter. 
Dels anställde samhällsbyggnadsförvaltningen flerspråkiga trygghetsvärdar med fokus på att 
öka vuxennärvaron med främst gästhamnarna som område. Utöver detta har också 
kommunikationsinsatser ökat och breddats. Analysen är att de genomförda insatserna haft 
en lugnande effekt på den sociala oron under sommaren. Slutsatsen är att insatserna ska 
implementeras och arbete pågår nu för att hitta former för det fortsatta arbetet och hur det 
ska implementeras. 

En kartläggning med förslag till åtgärder för att förebygga social oro har tagits fram under 
våren och sommaren. Den är nu klar och presenteras brett under hösten. Flera delar av 
rapporten har redan kunnat inkluderas i arbetet utifrån det inriktningsbeslut som togs före 
sommaren. 
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Under flera år tillbaka har arbetet med unga pågått i SSPF (samarbete skola, socialtjänst, 
polis och fritid). Det är en sammansatt grupp där ovanstående funktioner ingår och som 
arbetar med en grupp ungdomar på individnivå. Det pågår ett arbete för att starta ytterligare 
en grupp för barn och unga som är i de yngre åldrarna. Det syns en tydlig utveckling av att 
problematiken går ner i åldrarna och arbetet behöver startas tidigare för att förebygga 
negativ utveckling. Den nya gruppen planeras starta under hösten. 

Sommarens feriepraktik genomfördes i förhållandevis stor omfattning med 34 platser trots 
Covid-19. Det var framför allt inom socialförvaltningens verksamheter (vård och omsorg) 
som vi inte kunde frambringa några platser på grund av Covid-19. Antalet platser var därmed 
något färre än tidigare år men vi fyllde de platser som fanns att tillgå i år vilket inte varit givet 
tidigare år. De rapporter Arbetslivsförvaltningen fått från verksamheterna om ungdomarnas 
arbete är att det över lag fungerat väl. 

8.2 Vi utvecklas genom lärande 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

 

Lysekils kommun ska vara 
en kreativ och kompetent 
organisation. 

Medarbetarengagemang (HME) 
totalt kommunen - Totalindex 

74,22 75,56  

Nöjd Medborgar-Index - Helheten 46 45  

Andel som får svar på e-post inom 
en dag, (%) 

69 81  

Andel som tar kontakt med 
kommunen via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel fråga, (%) 

52 63  

Delaktighetsindex, andel (%) av 
maxpoäng 

 55  

Analys och slutsats 

Inom ramen för utvecklingsområdet har en lång rad åtgärder över tid genomförts i syfte att 
direkt och indirekt öka det interna lärandet. Exempel på detta är utbildning av kommunens 
samtliga chefer i Styra-Leda-Coacha. En annan genomförd åtgärd är bildandet av en 
kommunövergripande analysgrupp. 

Andra planerade åtgärder och aktiviteter är påbörjade men inte färdiga eller fullt ut 
implementerade, exempel på detta är utbildning i att hålla arbetsplatsträffar (APT) som 
dialogforum mellan chef och medarbetare. 

Indikatorvärdena mäts och levereras en gång per år och är tillgängliga i början av 2021, de 
kommer därför att redovisas i årsredovisningen. Det saknas därför utfall på flertalet av 
indikatorerna i uppföljning 3. Det finns dock tecken på att positiv utveckling sker i 
organisationen. Många chefer arbetar aktivt med att levandegöra medarbetarplattformen 
som kommunfullmäktige beslutat. Det är av stor vikt att kommunens verksamheter och 
medarbetare känner engagemang och aktivt bidrar till ett långsiktigt lärande. Det är därför 
viktigt att kontinuerligt arbeta aktivt med detta utvecklingsområde. Att sprida innebörden av 
att organisationen ska utvecklas genom lärande bör ske i flera sammanhang där det är 
lämpligt, exempelvis vid APT, utbildningar och andra forum. När verksamheterna upptäcker 
nyttan av ett långsiktigt lärande ökar potentialen för att höja både kvalitet och effektivitet. 
Mätningen av hållbart medarbetarengagemang (HME) som görs vartannat år måste 
analyseras på ett bra och grundligt sätt i syfte att vidta åtgärder för att stärka medarbetarnas 
engagemang, trivsel och kompetens ytterligare. 

Det är också av största vikt att kommuninvånarna och den breda allmänheten uppfattar att 
kommunen ger dem den service och erbjuder de tjänster som efterfrågas. Ett gott bemötande 
är fundamentalt. Att kommunen svarar och återkopplar snabbt och korrekt vid kontakt samt 
att man känner sig bemött på ett professionellt sätt är betydelsefullt. 

Slutsats: Den samlade bedömningen är att det sker framsteg inom utvecklingsområdet. 
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Chefsutbildningen, Styra-Leda-Coacha, börjar visa positivt resultat. Cheferna är nöjda med 
utbildningen. De har fått verktyg som stödjer lärandeprocesser och som kan användas 
tillsammans med medarbetarna. Det finns också planer på att skapa chefsnätverk som ska 
främja lärandet. Samtalsledare har utbildats, de kommer att leda chefsnätverken och ha en 
direkt koppling till kommunledningsgruppen. Detta för att fånga upp tankar och idéer, 
feedback samt att utveckla dialogen. Chefsnätverken startar under hösten 2020. 

Det har också tagits fram ett stödmaterial till styrmodellen för enhets- och avdelningschefer. 
Stödmaterialet har kompletterats med analysstöd och frågor som stöd i 
uppföljningsdialogerna med överordnad chef. Detta för att i uppföljningarna öka 
analysförmågan och lärandet om vad som behöver förbättras och utvecklas ytterligare. 

Medarbetarna är de som i huvudsak möter kunder och brukare. För att de kommunen finns 
till för ska mötas av en effektiv, kreativ och kompetent verksamhet är det viktigt att 
medarbetarna är delaktiga. Service och gott bemötande behöver fortsatt större fokus. Det har 
tagits fram en plan för hur cheferna ska få medarbetarna mer delaktiga. 

Fokus i chefsnätverken i framtiden kommer också att handla om innovationer och 
nytänkande samt att våga testa och experimentera. Best practice, goda exempel och 
framtagande av någon form av kvalitetsutmärkelse kopplat till kommunens styrmodell samt 
chefs – och medarbetarplattformarna är planerat. Vid året slut har möjligheten att uppnå 
utvecklingsmålet, Lysekils kommun ska vara en kreativ och kompetent organisation, att öka 
och indikatorerna kommer att visa på en förbättring. Det bör också tilläggas att lärande är en 
ständigt pågående faktor. 

8.3 Maritima Lysekil är en kraft att räkna med 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

 

Samverkansarenan 
Maritima Lysekil ska 
skapa tillväxt. 

Maritima utvecklingsprojekt i 
kommunen 

9 10 11 

Förvaltningens kvalitativa 
bedömning av utvecklingsområdet 
(Maritima Lysekil) 

 9 9 

Antal m2 tillgänglig 
verksamhetsmark i vattennära läge 
(max 200 m från havet?) 

 3 150 3 150 

Analys och slutsats 

Det finns ett fortsatt intresse från olika aktörer för att driva maritima utvecklingsprojekt 
tillsammans med Lysekils kommun, antalet utvecklingsprojekt fortsätter därför att öka. 

Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt. 

 Volta Green Tech AB (odling av rödalger som tillsatser till kofoder i syfte att minska 
metanutsläpp) hyrde under våren en lokal i Norra hamnen för att bygga upp en 
pilotanläggning. Företaget är ett inkubatorbolag vid Kungliga Tekniska Högskolan 
(KTH) och deras flytt till västkusten bekräftar klustret och att kompetensen finns i 
Lysekil. De förväntas ha ett behov av ca 10 000 kvm inom 1,5 år. De har i dag anställt 
en person för att drifta anläggningen i Norra hamnen. 

 Arbetet med att formalisera partnerskapet kring Kristineberg fortgår. Konsultbolaget 
Probility har anlitats för att bistå med förberedelser för att bilda egen juridisk person 
för Kristineberg. Ambitionen är att underlag för beslut ska vara framtaget till möte i 
oktober med VD/rektorer/direktörer för Kristinebergs parter. 

 Rise har utökat sin närvaro på Kristineberg och har nu fler och fler kunder – de har 
också erhållit två större EU Horizon-projekt där test och demonstration på 
Kristineberg är viktiga beståndsdelar. 

 Under våren har förvaltningen haft kontakt med två olika bolag med intresse för 
marin energiframställning. En för en mindre pilotinstallation och en för en större 
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demonstrationsanläggning. 

 Lysekils kommun har startat två spökfiskeprojekt – ett från LOVA/Länsstyrelsen 
samt ett från HAV/COVID-pengar. Det finns ett miljöperspektiv i satsningen och det 
är ett sätt att stötta en näring som drabbats hårt av covid-19 

 Genom Kristineberg Center har Lysekils kommun varit aktiva/delaktiga i de svenska 
förberedelserna för The Ocean Decade. (FN har utropat det kommande decenniet till 
havsforskningens – The Science we need for the ocean we want.) Regeringen har givit 
uppdraget till Formas att samordna planeringen i samarbete med HAV, SMHI och 
SIDA. Förslaget på de svenska aktiviteterna under den kommande tio års perioden 
lämnades i förra veckan till departementet för synpunkter. I förslaget finns bland 
annat skapandet av ett marint strategiskt innovationsområde (Sverige har idag 14 st – 
fordon, läkemedel etc) inom ramen för den kommande forskningspropositionen. 
Förslaget utgår från Kristineberg Centers tankar om Smart Ocean. 

 Det område som identifierats som lämpligt för etablering av verksamheter i behov av 
vattennära mark är det magasin som ligger vid Sveas Gränd och som är i stort behov 
av renovering. Ytan uppgår till 3150 m2. 

  

Styrgruppen bedömer att området har en fortsatt positiv utveckling. Det är ett långsiktigt 
arbete som tar tid men det finns inget som tyder på en avviker från målsättningen om att 
samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt. Ambitionen att bli en nationellt nod 
för hållbar blå tillväxt kvarstår. Det är tydligt att Kristineberg Center fyller en betydelsefull 
funktion då det tidigare har saknats någon som samlar de svenska marina resurserna. Att 
detta nu sker på Kristineberg uppfattas som mycket positivt av många olika aktörer. 

Att skapa en större kunskap och samsyn inom hela den kommunala organisationen om 
utvecklingsområdet är av stor vikt eftersom ett förvaltningsöverskridande syn- och arbetssätt 
krävs för att realisera potentialen inom området. En utmaning inom utvecklingsområdet är 
att hitta bra indikatorer som mäter tillväxten. 

8.4 Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

 

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

Antal ackumulerade gästnätter per 
år 

111 268 131 191  

Gästhamnsstatistik 8 161 8 050 6 564 

Husbilsstatistik 3 896 3 707 4 802 

Nöjd Medborgar-Index - Helheten 46 45  

Nöjd Region-Index -
 Rekommendation 

57 57  

Kundnöjdhet hos husbil- och 
båtgäster gällande servicegraden 

  81 % 

Rimlig parkeringstillgänglighet    

Arkitektonisk kvalitet    

Kundnöjdhet hos husbil- och 
båtgäster gällande professionellt 
bemötande 

  83 % 

 
Antalet bostäder i Lysekil 
ska öka. 

Bostadsbyggande 115 36 32 

Kommentar 

Mätning är gjord 1 januari 2020 till 
31 augusti 2020. 2018 och 2018 
siffror är på helårsmätning. 

Planberedskap (antagna och 
pågående detaljplaner) 

14 16 17 

Kommunal markreserv    
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Analys och slutsats 

Mätetalet för utvecklingsområdet "I Lysekils kommun ska bofasta och besökare erbjudas 
god livskvalitet och högkvalitativa upplevelse året runt" kvarstår sedan 2019 års utfall då 
resultat för 2020 är klart i november. 

En jämförelse av husbil- och båtgäster är att det är ca 700 fler betalade gästnätter 2020 än 
2019, vilket visar på ett positiv riktning. 

Under aktuell period har styrgrupp kring "upplev Lysekil" arbetat med olika åtgärder med 
målet att skapa arbetsgrupper inom de olika fokusområden och ta fram handlingsplaner för 
genomförande. 

Arbetet med att utveckla såväl gästhamnar som möjligheter till husbilsuppställning pågår 
med att småbåtsenheten har lagt fokus på sitt grunduppdrag "att skapa förutsättningar att bli 
norra Bohusläns bästa småbåtshamn". Verksamheten som innefattar småbåtshamnen 
inkluderade gästbryggor och fasta båtplatser och även husbilsparkeringar, bryggor, förråd 
och faciliteter. Styrgruppen har arbetat med målet att bibehålla sin attraktivitet inför 2020 
utifrån utvecklingsmål, val av strategier och indikatorer. Olika verksamheter kommer att 
arbeta med åtgärder och prioriteringar av dessa. 

Boende och besökare 

Destinationsstrategi Lysekil 2030 är under perioden fastställd av kommunfullmäktige och 
syftar till att stödja Vision Lysekil 2030. Strategin ska bidra till en hållbar 
utvecklingsinriktning för Lysekils kommun som en attraktiv plats året runt både för hel- och 
delårsboende, potentiella invånare, tillresta besökare, näringsliv och föreningsliv. 
Destinationsstrategin ska också ge goda förutsättningar för platsvarumärkets utveckling, det 
vill säga känslan för och upplevelsen av platsen Lysekil. 
I Lysekil anordnas årligen en mängd evenemang och arrangemang. Huvudarrangör är ibland 
kommunen och ibland näringsidkare, organisationer eller ideella föreningar. Lysekils 
kommun saknar riktlinjer kring vilka evenemang och arrangemang som stödjer kommunens 
övergripande vision. Kriterier för vilka evenemang och arrangemang som är berättigade till 
kommunalt stöd och i vilken form saknas. För att få ordning på dessa frågor rekommenderas 
att ett ”Program för evenemang” tas fram. I programmet ska en långsiktig och hållbar 
evenemangsportfölj för Lysekils kommun utvecklas som tydligt visar vilka evenemang som 
kommunen ska stötta och på vilket sätt samt respektive själva vara huvudman för. 
Evenemang där kommunen är huvudman ska ha en tydlig organisation- och 
ansvarsfördelning och relevant budget på berörd förvaltning/avdelning. 

Bostäder 

Det finns ett behov av fler bostäder i Lysekils kommun. Preemraff står inför en stor planerad 
utbyggnad men frågan ska först prövas av regeringen. Om det blir ett positivt beslut för 
Preem kommer ett stort rekryteringsbehov att uppstå med ett ökat bostadsbehov som 
naturlig konsekvens. Under perioden har det varit fortsatt fokus på att färdigställa 
detaljplaner för bostäder. Det finns en planberedskap inom en femårsperiod på cirka 500 
bostäder för att möta kommande behov. 

Ny hamnorganisation 

Utredning av ny hamnorganisation kring Acteas rekommendationer i hamnutredningen har 
pågått under aktuell period. För att lösa de tillkommande uppgifterna från Lysekils Hamn AB 
och utveckla småbåtshamnarna kommer samhällsbyggnadsförvaltningen utveckla en ny 
organisation och bredda kompetensen. En tydlig organisatorisk enhet med fokus på 
hamnfrågor kommer att skapas 1 januari 2021. Särskilt viktigt är att säkra kompetens för att 
vårda och utveckla de externa kundrelationer som finns idag. 

Enkät till båt- och husbilsgäster 

En kundenkät har gått ut till alla båt- och husbilsgäster under juni, juli och augusti. Det är 
2500 betalande gäster som har svarat på enkäten. Enkäten syftar till att se vad våra kunder 
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tycker om vårt bemötande och service. Utifrån svaren och inkomna synpunkter om 
förbättringsförslag kan verksamheterna arbeta vidare med det påbörjade utvecklingsarbetet. 
Den stora svarsekvensen var överförväntan där det påvisar att våra gäster har ett 
engagemang för våra fysiska ställ- och gästplatser och en stor majoritet är nöjda med oss. 
Enkäten har gett oss 1381 kommentarer som innefattar bra idéer och feedback som kommer 
att hjälpa oss att bli ännu bättre. Förvaltningen kommer nu påbörja en framtidsplan för att se 
vad man bör fokusera sig på i det fortsatta utvecklingsarbetet samt för att nå bästa möjliga 
resultat. Tanken är att enkäten ska finnas under en 3 års period för att kunna börja göra en 
djupare analys av samband, skillnader och likheter över tid. 
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Det har varit en god sommar med många husbil- och båtgäster. Antalet husbilar 2020-06-01 
till 2020-08-31 blev 4 802 och antalet båtgäster 2020-06-01 till 2020-08-31 blev 6 564. Det 
har varit ca 1000 fler husbilar i år jämfört med förra året vilket visar på ett positiv riktning. 
En slutsats av ett ökat antal husbilsgäster är att det i år finns fler ställplatser än förra året i 
Valbodalen och på Kolholmarna. En annan orsak är att fler människor i år har valt att 
semestra i Sverige och på "hemmaplan" i och med covid-19. 

I den enkätundersökningen som gjorts påvisas det i övriga kommentarer från husbilgäster att 
fördelen med att resa med eget boende är att de kan säkerhetsställa sin närmiljö avsevärt, att 
de kan ha 100% kontroll på sin städning, handhygien, mathantering och man kan begränsa 
möten med andra människor. 

Antal båtgästnätter har minskat sedan förra året. En orsak kan vara att vi tappat de 
utländska, främst norska, gäster. En annan orsak kan vara att båtgästerna har varit hos oss 
endast under dagtid. 

 

Parkeringsstrategi 
Ett dokument om ett nulägesanalys för parkeringsstrategin och ett hållbart resande har tagits 
fram. Parkeringsstrategin är en del i ett hållbart resande. Nästa steg i höst är 
medborgardialoger. Nulägesanalys och medborgardialoger ska utmynna i ett 
ställningstagande till en parkeringsstrategi. 

Planberedskap 
Det finns en god planberedskap och för tillfället finns 17 antagna och pågående detaljplaner i 
kommunen. 
 

  



Lysekils kommun, Uppföljningsrapport 3 2020 KF 47 (49) 

 

8.5 Vi tar ansvar för miljön 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

 
Lysekils kommun ska 
konsumera hållbart 

Berörda verksamheters interna mål 
är anpassade till riktlinjerna. 

0 0  

Miljöbilar av personbilar och lätta 
lastbilar enl MFS, % 

45,61 48,6  

Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet under hela året enligt 
Ekomatcentrum, andel (%) 

20 20  

 
Lysekils kommun planerar 
för ett hållbart samhälle 

Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete 52 51  

Analys och slutsats 

Inriktningen för utvecklingsområdet har reviderats för att bättre möta de utmaningar och 
möjligheter som ges inom området. Bland annat har de förändrats något för att bättre 
matcha regionala styrdokument inom området vilket kommer att skapa förutsättningar för 
en större jämförbarhet med andra kommuner inom Västra Götalandsregionen. 

I SCBs medborgarundersökning 2019 framgår att indikatorn kopplad till kommunens 
miljöarbete har en stor påverkan på den samlade bedömningen av hur medborgarna ser på 
kommunens verksamhet. Kommunens miljöarbete är prioriterat men kommunikationen till 
medborgarna om vad som görs bör stärkas. 

Lysekils kommun ska konsumera hållbart 

Andelen miljöbilar i kommunorganisationen fortsätter att öka. Förvaltningen ser att denna 
utveckling fortsätter att öka under 2020 och även under 2021. Drygt 70 fordon ska under 
2020-2021 bytas ut till el- eller elhybridfordon. Till 2030 är ambitionen att Lysekils kommun 
ska ha en helt fossiloberoende fordonsflotta. Tack vare omställningen som nu görs bedöms 
målsättningen som realistisk och rimlig. Antalet publika laddstolpar har under året ökat från 
två till tio vilket understödjer omställningen. LEVA i Lysekil ansvarar för utbyggnaden och 
den sker i en marknadsanpassad takt. 

Efter avstämning med kommunens serviceavdelning kan konstateras att andelen ekologiska 
livsmedel för 2019 uppgått till 20 %precis som föregående år. Under första halvåret 2020 är 
andelen ekologiska livsmedel ungefär densamma. Ca 61% av kommunens ekologiska inköp är 
producerat i Sverige och 39% är import. Generellt i landet och så även i Lysekil tittar man 
mer på att köpa livsmedel som är producerat i närområden och i Sverige än andelen 
ekologiskt. Det finns en stor samsyn i landet om att öka den svenska produktionen. 
Riksdagen har antagit en Livsmedelsstrategi för att nå denna målsättning. 

Kommunen arbetar med frågan om vilka utmaningar som kommunen ska ansluta sig till 
inom initiativet Fossilfritt Sverige. Förslag till beslut finns framme och behandlas politiskt i 
september. 

Ett arbete har inletts för att genomföra Kommunernas klimatlöften, en satsning inom det 
regionala åtgärdspaketet Klimat 2030 Västra Götaland ställer om. Där anges konkreta 
åtgärder som kommunen har rådighet över och som är dokumenterat effektiva. 

Genom en upphandlingsprocess där hållbarhetkriterier används och står i fokus kan Lysekils 
kommun påverka graden av hållbar konsumtion i positiv riktning. Arbetet med att revidera 
samt ta fram nya riktlinjer och policys har påbörjats och dessa förväntas antas politiskt under 
hösten 2020. 

  

  



Lysekils kommun, Uppföljningsrapport 3 2020 KF 48 (49) 

Lysekils kommun planerar för ett hållbart samhälle 

I vilken omfattning berörda verksamheters interna mål är anpassade till riktlinjerna för ett 
strukturerat miljöarbete är oklart, här finns en förbättringspotential. Ett nätverk bestående 
av representanter från de olika förvaltningarna har startats och leds av 
kommunstyrelseförvaltningens miljö-/klimatstrateg. Denna gruppering är viktig för dels 
kunskapsspridningen och förankringen ut i förvaltningarna men även för att bidra till den 
samlade bilden av vad som görs. Styrgruppen för utvecklingsområdet är utsedd men har 
ännu inte träffats. En större klarhet kring hur verksamheterna arbetar utifrån riktlinjerna fås 
när styrgruppen träffas. 

Det pågående översiktsplanearbetet bottnar i en tydlig ekosystemansats vilket ligger i linje 
med politiska prioriteringar av Agenda 2030 och inom miljö-/klimatområdet. 

Lysekils kommun har en energiplan från 2008 som inte längre kan anses ändamålsenlig. För 
att möta dagens och morgondagens utmaningar har Kommunfullmäktige fattat beslut om att 
ta fram en ny energi- och klimatplan, vilket påbörjats under hösten. 

Kommunfullmäktigeberedningen Lysekil 2050 har startats upp och berör och behöver stöd 
från flera verksamheter och utvecklingsområden, däribland "Vi tar ansvar för miljön". 

Slutsatsen är att det sker ett brett arbete inom miljöområdet men där olika delar har kommit 
olika långt. Det krävs fler kommunikationsinsatser både internt och externt för att skapa 
kunskap och samsyn inom området. 

9 Investeringsuppföljning 

Investering i tkr Budget 2020 
Utfall ack 

2020 
Utfall före 

2020 
Utfall ack tot Prognos 2020 

Utbildningsnämnden 2 000 613 0 613 2 000 

Socialnämnden 1 000 107 0 107 1 000 

Kommunstyrelseförvaltningen 1 000 280 0 280 1 000 

SBN reinvestering Summa 25 000 9 904 199 10 103 25 000 

GC-väg Fiskebäckskil 1 500 0  0 1 000 

Belysning trygghetsvandringar 400 0  0 0 

Havets Hus, strandskoning 3 000 16  16 1 000 

Fiskehamnen, kaj 10 000 535 344 879 700 

Västra kajen, Grundsund 0 2 793 2 046 4 839 2 900 

Ångbåtsbryggan 0 1 854  1 854 2 

Valbodalen gångbrygga kaj 0 6 152 3 580 9 732 6 200 

Brastad lekplats 1 500 1 756  1 756 1 756 

Hamnservice 900 741 12 464 13 205 963 

Reservkraftverk m MSB-bidrag 700 785 84 869 900 

Brandstation, tvätt & ventilat 500 181  181 600 

Stadshuset, ombyggnad entre 2 000 1 903 475 2 378 2 000 

Gullmarskolan 1 000 0  0 0 

Energieffektiviseringar SBF 
(solceller) 

500 0  0 0 

Ny busshållpl Stångenässkolan 400 0  0 0 

Bågvägen 400 0  0 400 

Inventarier socialnämnden, övrigt 1 575 0  0 1 575 

Inventarier socialnämnden, 
Fiskebäck 

6 600 70  70 6 600 

Taxefinansierat Summa 5 400 3 590 841 4 431 3 977 

Summa 65 375 31 280 20 033 51 313 59 573 
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Kommentar 

Budget reinvesteringar 29 000 tkr, nyinvesteringar 30 978 tkr, taxefinansierat 5 400 tkr. 

Fiskhamnskajen hinner bara påbörja en del av projekteringen. 9 300 planeras att flyttas till 
2021. 

Valbodalen gångbrygga kaj ska delvis föras över till de taxefinansierade investeringarna när 
det är klart. De taxefinansierade investeringarna bedöms då gå enligt budget. 

Gullmarsskolan håller på med en lokalbehovsutredning för kommande beslut i 
kommunstyrelsen. Start 2022 tidigast. 

Energieffektiviseringar SBF är borttagen för 2020. Nya effektiviseringar planeras 2021 och 
framåt i linje med det systematiska miljöarbetet. 

Busshållplats Stångenässkolan är borttagen och 400 tkr är omprioriterad till Bågvägen. 

  

10 Exploateringsuppföljning 

Kassaflöden (tkr) 
Total 
kalkyl 

Tidigare 
nedlagt 

Prognos 
2020 

BU21 Plan22 Plan23 Plan24 Plan25 

Inkomster 

Tronebacken 79 950 0 0 0 0 34 875 45 075 0 

Spjösvik 27 790 0 0 8 880 15 750 3 160 0 0 

Grönskult 5 400 0 0 5 400 0 0 0 0 

Torvemyr 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa inkomster 113 140 0 0 14 280 15 750 38 035 45 075 0 

Utgifter 

Tronebacken -56 014 -1 341 -8 991 0 -10 000 -21 700 -13 982 0 

Spjösvik -21 015 -458 -3 269 -10 413 -6 875 0 0 0 

Grönskult -9 050 -350 -4 350 -4 350 0 0 0 0 

Torvemyr 2 -750 -343 -307 -100 0 0 0 0 

Summa utgifter -86 829 -2 492 -16 917 -14 863 -16 875 -21 700 -13 982 0 

Driftkostnader -4 342 -2 557 -388 -450 -100 0 0 0 

Netto 21 969 -5 049 -17 305 -1 033 -1 225 16 335 31 093 0 

Kommentar 

I exploateringen Tronebacken har det under våren förvärvats en fastighet som ingår i 
företaget KB Stadsäga. Själva fastigheten ska regleras in i kommunen och företaget ska 
likvideras. 

Arbeten på Spjösvik och Grönskult förväntas påbörjas sent i höst. 

Projektet med Torvemyr 2 har inte kommit så långt att det finns en kalkyl ännu. 
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§ 130 Dnr 2020-000235  

Budget 2021 och plan 2022-2023 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till Budget 2021 och plan 
2022–2023. Utgångspunkt har varit oförändrad skattesats, uppgifter från cirkulär 
20:20 från Sveriges kommuner och regioner. I förslaget presenteras mål för god 
ekonomisk hushållning. Det är inga satsningar i förslaget förutom 1,5 mnkr till 
samhällsbyggnadsnämnden till följd av ändrade redovisningsregler inom 
investerings- och exploateringsverksamheten. För övriga nämnder är det i stort sett 
samma budget som 2020, men kompensation för löneökningar, prisindex och 
kapitaltjänstkostnader kommer att fördelas när dessa är kända. 

Trots den osäkerhet som finns kring bland annat skatteintäkter framöver är det 
viktigt att fatta beslut om budgetförslaget i juni 2020, då det blir en inriktning för 
nämnderna. 

Budgetförslaget innehåller inte någon utökning av ramen till utbildningsnämnden/-
arbetslivsförvaltningen avseende ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) trots att 
prognosen för 2020 visar på en kraftig kostnadsökning. Kostnaderna för ekonomiskt 
bistånd är i hög grad beroende av samhällsutvecklingen i övrigt och det bedöms inte 
som meningsfullt att prognostisera en ram 2021 till utbildningsnämnden avseende 
ekonomiskt bistånd. Utvecklingen får följas noggrant och hanteras i ett 
kommunövergripande perspektiv.  

Lokalförsörjningsplanen ingår inte i budgethandlingen utan kommer att presenteras 
i ett särskilt ärende efter ytterligare beredning.      

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-10-07, § 166 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-25 
Budget 2021 och plan 2022-2023 Lysekils kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan-Olof Johansson (S), Ann-Charlotte Strömwall (L), Monica Andersson (C), Maria 
Granberg (MP), Anders C Nilsson (S) och Christina Gustavsson (S): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Ronald Rombrant (LP) och Krister Samuelsson (M): att anta Lysekilspartiets och 
Moderaternas förslag till budget 2021 och plan för 2022–2023 En offensiv satsning 
för ett tryggare och socialt hållbart Lysekil, inkluderande sex uppdrag jämte förslag 
på finansiering. Angivna uppdrag, anslag till satsning på ett tryggare och hållbart 
Lysekil m.m. samt finansiering av anslagen ersätter desamma i kommunstyrelsens 
förslag. I övrigt gäller det som kommunstyrelsen har föreslagit. (Bilaga 1) 

Magnus Elisson (SD): att anta Sverigedemokraternas förslag till budget 2021 och 
plan för 2022-2023, för trygghet och välfärd inkluderande sex uppdrag jämte förslag 
på finansiering. Angivna uppdrag, anslag till satsning på ett tryggare och hållbart 
Lysekil m.m. samt finansiering av anslagen ersätter detsamma i kommunstyrelsens 
förslag. I övrigt gäller det som kommunstyrelsen har föreslagit. (Bilaga 2) 
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Yngve Berlin (K): Utifrån de siffermaterial i budgetförslaget som är möjligt att 
någorlunda förhålla sig till har vi lagt en justerad budget. 

Extra anslag från staten och posten ”kommungemensamt” måste användas för att 
kompensera verksamheter för pandemins effekter. Och inte minst för att leva upp 
till bra löne- och arbetsvillkor för kommunens anställda på basplanet, och 
livsvillkoren för både äldre och yngre, i skola vård och omsorg.  

Anslag och finansiering av ”trygghetsåtgärder” utöver den akuta satsningen, ska 
tillföras de nämnder som hanterar de (eftersatta) verksamheterna.  

Bifall: till oförändrad skattesats. 22,46 kr 

Egen budgetjustering:  

Socialnämndens budget (exkl. institutionsplaceringar, 19,9) förstärks med 6,4 mkr 

-379,4 +6,4 = 385.8  

Utbildningsnämnden/Arbetslivsförvaltningen förstärkts med 3,2  

-47,8 + 3,2 = 51 

Finansiering: 9,6 mkr av överskottsmålet. 

Övriga yrkande. Utöver denna justering av rambudgeten, yrkar vi på att 
kommunfullmäktige agerar med krav på staten. För att skapa förutsättningar för en 
kommunal verksamhet i balans. 

 Att kommunfullmäktige aktivt agerar mot regering och riksdagens ständiga 
övervältrande av ofinansierade verksamheter på kommunerna. 

 Att Arbetsförmedlingen åter öppnar lokalkontor i kommunen. Och att de 
ökande kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder i större utsträckning måste 
kompenseras av staten. 

 Att LSS, värdig äldrevård och omsorg i större grad måste vara ett nationellt 
ansvar och garanteras medborgarna i hela landet och finansieras av staten   

 Att kostnaderna för integration och flykting mottagande måste finansieras av 
staten fullt ut. 

Ajournering 

Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 18.20-18.35. 
Efter ajournering genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att 
kommunfullmäktige är samlat med 26 ordinarie 4 ersättare och 1 frånvarande. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Lysekilspartiets/Moderaternas 
förslag mot Sverigedemokraternas förslag mot Kommunistiska partiets förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Omröstning begärs 

Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:  

Ordförande ställer Sverigedemokraternas förslag mot Kommunistiska partiets 
förslag, det förslag som utses ställs mot Lysekilspartiets/Moderaternas förslag. Det 
förslag som utses är motförslag till huvudförslaget. 

Ja-röst till Kommunistiska partiets förslag 

Nej-röst till Sverigedemokraternas förslag 

Omröstningsresultat 

Med 3 ja-röster, 7 nej-röster och 20 ledamöter som avstår beslutar 
kommunfullmäktige att utse Sverigedemokraternas förslag som motförslag till 
Lysekilspartiets/Moderaternas förslag. (Bilaga 3) 

Fortsatt beslutsgång 

Ordförande ställer Sverigedemokraternas förslag mot Lysekilspartiets/-
Moderaternas förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att utse 
Lysekilspartiets/Moderaternas förslag som motförslag till huvudförslaget. 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Lysekilspartiets/Moderaternas 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning i huvudomröstningen 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst till kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst till Lysekilspartiets och Moderaternas förslag 

Omröstningsresultat i huvudomröstningen 

Med 14 ja-röster, 14 nej-röster och 2 ledamöter som avstår, beslutar 
kommunfullmäktige med ordförandes utslagsröst att utse kommunstyrelsens förslag 
till beslut. (Bilaga 4) 

Fortsatt beslutsgång 

Ordförande frågar om skattesatsen ska lämnas oförändrad på 22,46 kr och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till Budget 2021 
och plan för 2022–2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen lämnas oförändrad på 22,46 kr. 

Reservation 

Ronald Rombrant (LP) anmäler reservation till förmån för eget förslag. 

Beslutet skickas till 
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Samtliga nämnder och till kommunstyrelsen 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 130 

JA     NEJ   AVST 

S Jan-Olof Johansson X   X 
S Christina Gustafson  X   X 
S Ricard Söderberg  X   X 
S Siv Linnér X   X 
S Margareta Carlsson  X   X 
S Anders C Nilsson  X   X 
S Roger Siverbrant Anette Björmander X   X 
L Håkan Kindstedt   Britt-Marie Didriksson-Burcher X   X 
L Ann-Charlotte Strömwall  X   X 
C Monica Andersson  X   X 
C Siw Lycke   X   X 
M Ulf Hanstål   X  X  
M Krister Samuelsson X  X  
M Wictoria Insulan  X  X  

MP Maria Granberg X   X 
V Håkan Smedja Kurt Hagel X   X 
V Therése Persson    - - - - 
K Yngve Berlin   X X   
K Britt-Marie Kjellgren  X X   

LP  Jeanette Janson X   X 
LP Ronald Rombrant  X   X 
LP Ronny Hammargren Mikael Wennergren X   X 
LP Bo Gustafsson    X   X 
LP  Annette Calner  X   X 
LP Gert-Ove Forsberg  X   X 
LP Fredrik Häller   X   X 
SD Christoffer Zakariasson  X  X  
SD Daniel Arvidsson X  X  
SD Magnus Elisson  X  X  
SD Tommy Westman  X  X  
S Klas-Göran Henriksson X X   
  30 3 7 20 

 

  



 

  Kommunfullmäktige    

 

Sammanträdesprotokoll 
2020-10-21 

 

10 (1) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

Bilaga 4 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 130 

JA     NEJ   AVST 

S Jan-Olof Johansson X X   
S Christina Gustafson  X X   
S Ricard Söderberg  X X   
S Siv Linnér X X   
S Margareta Carlsson  X X   
S Anders C Nilsson  X X   
S Roger Siverbrant Anette Björmander X X   
L Håkan Kindstedt   Britt-Marie Didriksson-Burcher X X   
L Ann-Charlotte Strömwall  X X   
C Monica Andersson  X X   
C Siw Lycke   X X   
M Ulf Hanstål   X  X  
M Krister Samuelsson X  X  
M Wictoria Insulan  X  X  

MP Maria Granberg X X   
V Håkan Smedja Kurt Hagel X X   
V Therése Persson    - - - - 
K Yngve Berlin   X   X 
K Britt-Marie Kjellgren  X   X 

LP  Jeanette Janson X  X  
LP Ronald Rombrant  X  X  
LP Ronny Hammargren Mikael Wennergren X  X  
LP Bo Gustafsson    X  X  
LP  Annette Calner  X  X  
LP Gert-Ove Forsberg  X  X  
LP Fredrik Häller   X  X  
SD Christoffer Zakariasson  X  X  
SD Daniel Arvidsson X  X  
SD Magnus Elisson  X  X  
SD Tommy Westman  X  X  
S Klas-Göran Henriksson X X   
  30 14 14 2 
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Datum 

2020-09-25 

Dnr 

LKS 2020-000235 
 
Ekonomiavdelningen 
Eva-Marie Magnusson, 0523 – 61 32 45 
eva-marie.magnusson@lysekil.se 
 
 

Budget 2021 och plan för 2022-2023 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till Budget 2021 och plan 
2022–2023. Utgångspunkt har varit oförändrad skattesats, uppgifter från senaste 
cirkulär 20:32 och 20:37 från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I förslaget 
presenteras mål för god ekonomisk hushållning. Satsningar i förslaget är tillskott på 
1,5 mnkr till samhällsbyggnadsnämnden till följd av ändrade redovisningsregler 
inom investerings- och exploateringsverksamheten, 3,6 mnkr till 
arbetslivsförvaltningen, 8,4 mnkr till socialnämnden för satsning inom 
äldreomsorgen och 2,0 mnkr till kommunstyrelsen för trygghetsarbete. I övrigt är 
det i stort sett samma budget som 2020, men kompensation för löneökningar, 
prisindex och kapitaltjänstkostnader kommer att fördelas när dessa är kända. 

Utrymmet för nyinvesteringar är storleksmässigt som resultatet, 9,8 mnkr enligt 
kommunens styrprinciper. Kommunfullmäktige fastställer ramen i samband med 
budgetbeslutet och kommunstyrelsen beslutar om fördelning av ramen i november. 

Lokalförsörjningsplanen kommer att presenteras senare, när ett förslag till plan är 
beslutat i samhällsbyggnadsnämnden. 

Skattesatsen lämnas oförändrad, 22:46 kr. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till Budget 2021 och 
plan för 2022–2023. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att skattesatsen lämnas oförändrad 
på 22,46 kr. 

Ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag om budget för 2021 och 
plan för 2022–2023. Förslaget är framarbetat i en process under våren med 
dialogmöten mellan kommunledningsgrupp och politiker från främst 
kommunstyrelsen. Då regelverk kring Coronapandemin satte stopp för större 
folksamlingar har alla politiker i nämnderna fått utskickat material istället för den 
vanliga dialogen med nämnderna. De politiska partierna har också haft möjlighet 
att få en dragning av budgetförslaget under vecka 21.  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni återremitterades budgetförslaget. 
Kommunfullmäktige beslutar ”att återremittera ärendet för att ge 
kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utreda möjligheten att omfördela 10 
mkr från posten kommungemensamt till andra budgetposter och eventuella 
konsekvenser av detta. Utredningen ska omfatta åren 2021 till 2023.” 

Kommunstyrelseförvaltningen har omarbetat budgetförslaget med invånarantalet 
14 486 istället för 14 555 eftersom befolkningsutvecklingen under våren har varit 
negativ, SKR har presenterat nya skatteprognoser för planperioden och 
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förvaltningens bedömning är att det inte finns utrymme att omfördela från 
kommungemensamt då budgetplanen redan 2022 innebär en obalans för att uppnå 
resultatmålet om 2 procent av skatter och bidrag. 

SKR har dessutom nedreviderat skatteprognosen för 2021. 

Tidigare överskott har till viss del berott på att aktiveringar av anläggningar inte 
skett i den omfattningen som budgeterats och att det fanns en obalans i budgeten 
för löneavtalet. I budgethandlingen har kommungemensamma poster 
särredovisats. 

I det uppdaterade budgetförslaget har följande ändringar skett: 

 Skatteintäkterna uppdaterats med senaste informationen  

 Uppräkningen av löner är lägre eftersom en del av uppräkningen av 
löneavtalet 2021 kan rymmas inom den gamla budgeten för löneavtal  

 Ökade kostnader för pensioner till följd av utredning av livslängden är 
inräknad. 

 Extra tillskott till arbetslivsförvaltningen med 3,6 mnkr. 

 Satsningen på äldreomsorgen 8,4 mnkr är medräknade, dock inte äldrelyftet 
där kommunen ska söka medel från Socialstyrelsen. 

 Tillskott kommunstyrelsen för trygghetsarbete, 2,0 mnkr. 

 Reserv för framtida Coronakostnader 2,2 mnkr är borttagen. 

 Invånarantalet justerat till 14 486 för beräkning år 2021. 

 Resultatet 2021 är 1 procent av skatteintäkter, 9,8 mnkr, vilket även är 
ramen för nyinvesteringar. 

 

Extrasatsningar i det tidigare förslaget var ett tillskott på 1,5 mnkr till 
samhällsbyggnadsnämnden med hänsyn till förändrade redovisningsregler inom 
investerings- och exploateringsverksamheten.  

Utgångsläget för budget 2021 är ramar för 2020 och förslaget för 2021 är även 
grund för planperioden. Budget per nämnd innehåller inte några budgetjusteringar 
på grund av löneavtal 2020, utan dessa justeringar kommer att redovisas i 
samband med uppföljning per februari 2021, då även andra budgetpåverkande 
justeringar kommer att redovisas. Det pågår också en uppföljning av fördelningar 
som gjordes i samband med bildandet av arbetslivsförvaltningen, vilket kan 
påverka budgetramar. 

Förslag lämnas också på ränta på internlån, investeringsramar, borgensavgift och 
borgensramar samt ränta på kapitaltjänstkostnader. 

De ekonomiska förutsättningarna bygger på prognos från cirkulär 20:32 och 20:37 
per april från Sveriges kommuner och regioner. Det är ett scenario som tar hänsyn 
till den kris som Sverige befinner sig i. Hur skatteintäkterna kommer att utvecklas 
råder det stor osäkerhet kring. I budgeten har förvaltningen tagit hänsyn till de 
extramedel som beslutats och utbetalts 2020 och till viss del är ramhöjande för 
perioden framåt. 

http://www.lysekil.se/
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Budgethandlingen ska omfatta mål för god ekonomisk hushållning och de beskrivs 
nedan. Målen mäts över en tioårsperiod och ska utvärderas i samband med 
årsredovisningen. 
 

 Resultatmålet för perioden sätts till en procent av kommunens 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunala fastighetsavgifter. 

 Stärka kommunens långsiktiga ekonomiska ställning så att 
kommunkoncernen kan uppnå en soliditet inklusive pensionsskulden som 
förbättras.  

 Investeringar ska finansieras med egna medel. 

 Exploateringsverksamheten ska vara i balans över en tioårsperiod. 

 
I förslaget lämnas skattesatsen oförändrad 22:46 kr. 

Förvaltningens synpunkter  

Förvaltningen har i detta förslag utgått från den grundläggande principen att en 
kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Mot bakgrund av den finansiella 
ställning som kommunen har med en låg soliditet är det nödvändigt att under en 
lång tid åstadkomma positiva resultat så att kommunen idag inte förbrukar 
resurser för kommande generationer. Det är ett långsiktigt mål. 

I det korta perspektivet 2021 är förslaget ett resultatmål på en procent, då det är ett 
ansträngt läge och osäkerhet kring effekterna av pandemin.  

Enligt kommunens regelverk ska en lokalförsörjningsplan presenteras i 
budgethandlingen. Arbetet med kommunens lokalförsörjning samordnas av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och är organiserat i en lokalförsörjningsgrupp 
bestående av förvaltningschefer, teknisk chef och fastighetschef. Gruppen har gjort 
en kartläggning av kommunens verksamhetsfastigheter och konstaterar att de är i 
stort behov av investeringar och det finns även behov av nya verksamhetslokaler. 
Investeringsbehoven överskrider investeringsutrymmet kopplat till kommunens 
finansiella mål. I denna budgethandling finns ingen lokalförsörjningsplan, utan 
samhällsbyggnadsnämnden kommer att lämna ett förslag till plan som grund för 
kommunstyrelsens beslut om nyinvesteringar i november. Om beslutet i 
kommunstyrelsen avviker från beslutat investeringsutrymme ska nytt beslut fattas 
av kommunfullmäktige. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska tillsammans med kommunstyrelse-
förvaltningen arbeta fram en ärendehantering för strategiska investeringar. 
Ärendehanteringen kommer att lyftas i särskild politisk ordning. 

I det långa perspektivet vill förvaltningen dock peka på kommande utmaningar för 
att nå positiva resultat och samtidigt bibehålla och utveckla kvalitén i 
verksamheten. För att klara av den ekvationen blir det nödvändigt att arbeta med 
kostnadseffektiviseringar och ständiga förbättringar. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Eva-Marie Magnusson  
Ekonomichef 

 

http://www.lysekil.se/


 

Tjänsteskrivelse Sid 4/4 

 

Dnr 

LKS 2020-000235 

 

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

Bilaga/bilagor 

Budget 2021 och plan 2022–2023 Lysekils kommun  

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 

http://www.lysekil.se/


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Budget 2021 plan 2022-2023 
Budgetförslag 3  

Reviderad enligt kommunstyrelsens beslut 
2020-10-07 
 
Lysekils kommun 
 
 
  



Lysekils kommun, Budget 2021 plan 2022-2023 Budgetförslag 3 2 (29) 

Innehållsförteckning 

1 Vision och värdegrund ................................................................. 4 

1.1 Vision 2030 ...................................................................................................... 4 

1.2 Värdegrund ...................................................................................................... 4 

2 Kommunens grunduppdrag ......................................................... 5 

2.1 Kvalitetsfaktorer ............................................................................................... 6 

3 Utvecklingsområden, inriktningar och utvecklingsmål ................ 6 

3.1 Barn och unga är vår framtid ........................................................................... 6 

3.1.1 Utvecklingsmål: Alla barn och unga i Lysekils kommun ska ges förutsättningar för 

en bra hälsa och goda livsvillkor. ..................................................................................... 7 

3.2 Vi utvecklas genom lärande ............................................................................. 7 

3.2.1 Utvecklingsmål: Lysekils kommun ska vara en kreativ och kompetent organisation. 7 

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

3.3.1 Utvecklingsmål: Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt. ................... 8 

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

3.4.1 Utvecklingsmål: I Lysekils kommun ska både bofasta och besökare erbjudas god 

livskvalitet och högkvalitativa upplevelser året runt. ..................................................... 9 

3.4.2 Utvecklingsmål: Antalet bostäder i Lysekil ska öka. ...................................................... 9 

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

3.5.1 Utvecklingsmål: Lysekils kommun ska konsumera hållbart ......................................... 9 

3.5.2 Utvecklingsmål: Lysekils kommun ska planera för ett hållbart samhälle. ................... 9 

4 Ständiga förbättringar ................................................................. 10 

5 Uppdrag ...................................................................................... 10 

6 Förutsättningar och omvärldsanalys ........................................... 12 

6.1 Sammanfattning förutsättningar och omvärld ............................................... 12 

6.2 Befolkning ....................................................................................................... 13 

6.3 Behovet av bostäder ........................................................................................ 14 

6.4 Sysselsättning .................................................................................................. 15 

7 Social hållbarhet ......................................................................... 16 

8 Medarbetare ................................................................................ 16 

8.1 Chefskap och medarbetarskap ........................................................................ 16 

8.2 Jämställda och konkurrenskraftiga löner ....................................................... 17 

8.3 Strategisk kompetensförsörjning .................................................................... 17 

8.4 Hälsa och arbetsmiljö ...................................................................................... 18 

9 Ekonomiska förutsättningar ....................................................... 18 

9.1 Skattekraft ....................................................................................................... 18 

9.2 Kommunalskatt ............................................................................................... 18 



Lysekils kommun, Budget 2021 plan 2022-2023 Budgetförslag 3 3 (29) 

9.3 Kommunalekonomisk utjämning ................................................................... 18 

9.4 Skattesats ........................................................................................................ 19 

9.4.1 Prognos skatter, generella statsbidrag SKR .................................................................. 19 

9.5 Finansiell analys i jämförelse ......................................................................... 20 

10 Ekonomi ..................................................................................... 20 

10.1 God ekonomisk hushållning och finansiella mål ........................................... 20 

10.2 Budget och plan för kommunen 2021-2023 .................................................. 22 

10.3 Driftbudget ..................................................................................................... 22 

10.3.1 Specifikation budgetregleringspost ............................................................................... 23 

10.4 Balansräkning och kassaflöde ........................................................................ 23 

10.5 Prioriteringar för budget 2021 ....................................................................... 24 

10.6 Internränta anläggningstillgångar ................................................................. 25 

10.7 Borgensavgift och borgensåtagande .............................................................. 25 

10.8 Ram per nämnd och styrelse 2021 ................................................................. 26 

10.9 Lokalförsörjningsplan .................................................................................... 26 

10.10 Investeringsramar .......................................................................................... 27 

10.11 Exploatering ................................................................................................... 28 

 

  



Lysekils kommun, Budget 2021 plan 2022-2023 Budgetförslag 3 4 (29) 

1 Vision och värdegrund 

1.1 Vision 2030 

Kommunfullmäktige tog den 19 oktober 2017 beslut om kommunens vision. Visionen ska 
vara ledstjärna i planeringen och utvecklingen av verksamheten. 

Vision Lysekil 2030 

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

Lysekil – det hållbara samhället 

Vi ställer om till ett hållbart samhälle där det lokala och förnyelsebara är vårt förstahandsval 
– vi vågar satsa på vågorna, vinden, solen och jorden som ger oss energi och tillgångar. Vi 
värnar det unika i vår natur och står upp för kulturen – vi vågar uppskatta dess värden och 
möjligheter. 

Lysekil – det attraktiva samhället året runt 

Lysekil är en attraktiv plats som erbjuder livskvalitet. Vi tar till vara på vårt unika läge med 
havet ständigt närvarande. Vi har balans i tillvaron men bejakar samtidigt kontraster – vi 
väger in kustsamhällets årsrytm, olika miljöer och möjligheter. 

Lysekil – kreativitet och framtidstro 

Vi känner stolthet över vår kommun, vår historia och tror på framtiden – vi gör vågen för 
människors och företags kreativa initiativ. Vi är en kommun med växtkraft, såväl i 
stadskärnan som i de mindre samhällena och ute på landsbygden. 

Lysekil – den självklara mötesplatsen 

Vi är öppna för nya intryck och nya människor. Tillit och tolerans är honnörsord – vi vågar se 
varandra, mötas och utvecklas. Lysekil är känt för sitt goda värdskap, spännande aktiviteter 
och evenemang som lockar besökare året runt. 

Lysekil – ledande inom maritima näringar 

Vi satsar på det som finns i, vid och på havet – vågor inspirerar oss. Ledande aktörer inom 
forskning, utveckling, utbildning och företagande. 

1.2 Värdegrund  

Som komplement till visionen har kommunfullmäktige tagit beslut om en värdegrund. 
Värdegrunden gäller för både tjänstemän och förtroendevalda politiker och ska användas i 
hela organisationen. 

Värdegrunden har en övergripande betydelse för hela Lysekils kommun men för att orden 
ska få kraft måste de ”översättas” och användas i vardagen. 

Öppet, enkelt, värdigt 

Så här tolkas öppet, enkelt, värdigt på övergripande nivå för hela Lysekils kommun; 

Öppet 

Begreppet innehåller flera dimensioner:  

Öppet och faktabaserat 

Lysekils kommun ska öppet redovisa beslut och underlag för beslut till alla som önskar ta del 
av dessa. Beslutsmöten och webbplatser ska vara öppna i alla de delar som inte begränsas av 
myndighetsutövning och sekretess. 
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Öppet förhållningssätt 

Lysekils kommun ska i sitt beredningsarbete och möten med medborgare och allmänhet ha 
en öppen, bejakande och reflekterande inställning till olika synpunkter och förslag som kan 
vidga perspektiven och öka kunskapen inför olika typer av beslut. 

Enkelt 

Lysekils kommun skall underlätta för medborgare, företag och allmänhet att ta del av vår 
service. 

Värdigt 

Förtroendevalda politiker och medarbetare i Lysekils kommun skall kommunicera och agera 
utifrån fakta i sak och gott personligt omdöme. 

2 Kommunens grunduppdrag 

Kommunen har ett samhällsserviceuppdrag och har enligt lag skyldighet att sköta plan- och 
byggfrågor, förskola, skola, socialtjänst, äldreomsorg, bibliotek, räddningstjänst, miljö- och 
hälsoskydd samt vatten och avlopp. Kommunen har det yttersta ansvaret för att vuxna, barn 
och ungdomar som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Lysekils 
kommun värnar också om frivilliga verksamhetsområden som fritid och kultur. Detta 
innebär att kommunen ska se till att det finns en fungerande välfärd men också att vara en 
strategisk samhällsutvecklare. För att lyckas med uppdraget har kommunen också ett 
arbetsgivaransvar för den personal som arbetar med de tjänster som behöver utföras. 

Kommunens styrs av en politisk organisation med folkvalda politiker. Kommunen är 
organiserad i nämnder och förvaltningar som har till uppgift att tillgodose invånarnas behov 
inom olika områden. 

I kommunen finns också kommunala bolag som LysekilsBostäder AB, LEVA i Lysekil AB, 
Lysekils Hamn AB, Havets Hus AB samt Rambo AB där Lysekils kommun äger 25,0 procent. 

En kommuns obligatoriska uppgifter är: 

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

 För-, grund- och gymnasieskola 

 Plan och byggfrågor 

 Miljö- och hälsoskydd 

 Renhållning och avfallshantering 

 Vatten och avlopp 

 Räddningstjänst 

 Civilt försvar 

 Biblioteksverksamhet 

 Bostäder 

En kommuns frivilliga uppgifter är: 

 Fritid och kultur 

 Energi 

 Sysselsättning 

 Näringslivsutveckling 

 Hamnverksamhet 
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2.1 Kvalitetsfaktorer 

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

De kritiska kvalitetsfaktorerna mäts och följs upp med kvalitetsindikatorer. En 
kvalitetsindikator är ett mätvärde som visar om kommunen är på rätt väg eller inte. På så sätt 
uppnås ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete. I budget 2021 har 
målgruppsperspektivet utökats med två kvalitetsfaktorer; God äldreomsorg och Goda 
livsvillkor för barn och unga. 

Lysekils kommuns kritiska kvalitetsfaktorer är följande: 

Målgruppsperspektivet Verksamhetsperspektivet 

Miljö/ekologi i kommunen Tillgänglig och kommunikativ verksamhet 

Folkhälsa och integration Intern kontroll 

Medborgarinflytande och verksamheter som möter 
medborgarnas behov 

 

Tillväxt och samhällsutveckling  

Ett starkt varumärke  

Attraktiv plats att bo och leva på  

God äldreomsorg  

Goda livsvillkor för barn och unga  

Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet 

Attraktiv arbetsgivare God ekonomisk hushållning 

God arbetsmiljö  

  

3 Utvecklingsområden, inriktningar och 

utvecklingsmål 

Utvecklingsområden pekar ut de områden som bedöms vara viktiga och avgörande för att 
kommunen ska utvecklas i en positiv riktning. Utvecklingsområden identifieras och 
formuleras utifrån genomförda omvärlds- och nulägesanalyser. 

Utifrån ett utvecklingsområde som identifierats formuleras ett eller flera utvecklingsmål som 
utgör grunden för verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete. Förvaltningen tar fram 
strategier och åtgärder till varje utvecklingsmål. 

Varje utvecklingsmål har en eller flera indikatorer som visar hur utvecklingen går. 

3.1 Barn och unga är vår framtid 

Definition och motivering 

Genom att investera i barn och ungas uppväxt lägger vi grunden till deras och Lysekils 
framtid. För det kommunala grunduppdraget finns lagstiftning som styr verksamheter inom 
såväl skola som socialtjänst. Den absoluta merparten av all verksamhet sker därför inom 
förvaltningarnas verksamhetsansvar. När särskilda utmaningar uppstår är de ofta komplexa. 
De berör olika förvaltningar och myndigheter, inom och utom kommunen. Det handlar ofta 
om familjesituation, fritid och sociala relationer. Samverkan är därför centralt för att 
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optimera barn och ungas villkor. Framgång i utvecklingsområdet leder till bättre 
levnadsvillkor, ökad folkhälsa och minskade kommunala kostnader. 

Inriktning 

Vi ska arbeta med att främja, förebygga och vid behov stötta och hjälpa målgruppen. Vårt 
arbete ska ske med gemensamt fokus och i samarbete mellan berörda verksamheter. Vi ska 
utgå från barn, ungas och familjers behov och förutsättningar. Valda arbetssätt och metoder 
ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  
Grunden för barns utveckling startar genom att aktivt erbjuda stöd till föräldrar. Genom aktiv 
samverkan mellan skola och omsorg ska en helhetssyn genomsyra vårt arbete för en god 
fysisk och psykisk hälsa. En meningsfull fritid är centralt för att utveckla ett tryggt och socialt 
hållbart samhälle. Därför läggs ett särskilt fokus att ta vara på barns och ungas tankar, 
initiativ och kreativitet 

3.1.1 Utvecklingsmål: Alla barn och unga i Lysekils kommun ska ges 

förutsättningar för en bra hälsa och goda livsvillkor. 

3.2 Vi utvecklas genom lärande 

Definition och motivering 

Grunden för Lysekils kommuns utveckling är en lärande organisation. När man lär sker 
utveckling av både individ, organisation och samhälle. För att möta framtidens krav och 
utmaningar krävs radikalt nytänkande och ökad innovationsförmåga. Alla måste aktivt delta 
för att nya idéer ska utvecklas. Invånarna i kommunen ska mötas av en effektiv, kreativ och 
kompetent organisation som kan och vågar. Lärande, innovation och nytänkande behöver nå 
en ökad status i Lysekils kommun. 

Inriktning 

Vi behöver visa trovärdighet över tid i att vara en lärande organisation och medvetet utveckla 
vår organisationskultur i önskvärd riktning. Såväl politiker som tjänstepersoner ska visa att 
utveckling och lärande har hög prioritet. All personal ska vara delaktig vid utvecklingen av 
den interna organisationen, vilket också är centralt i arbetet med kommunens styrmodell. 
Tydlighet i verksamhetens mål och uppdrag är betydelsefullt, det är också viktigt med 
kontinuerlig information och kommunikation. 
En organisationskultur med inriktning mot ständiga förbättringar och ett tillåtande klimat 
där modet att våga prova nya idéer ska utvecklas. Nyckeln till framgång är att våga prova nya 
arbetssätt även om det går fel, misslyckande måste tillåtas.  Även olika former av innovativ 
samverkan över gränserna ger ökade möjligheter inför framtiden. 

3.2.1 Utvecklingsmål: Lysekils kommun ska vara en kreativ och kompetent 

organisation. 

3.3 Maritima Lysekil är en kraft att räkna med 

Definition och motivering 

Lysekils kommuns geografiska läge tillsammans med befintlig maritim forskning och 
företagande gör ”Maritima Lysekil” till ett naturligt utvecklingsområde med stor potential. 
Det finns en god tillväxtmöjlighet inom området som också kan vara en katalysator i att 
attrahera fler högskoleutbildade att bosätta sig i Lysekils kommun.  
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Kommunens egna verksamheter: Havets Hus, Lysekils Hamn, Campus Väst tillsammans 
med externa aktörer som: Sven Lovén-centret (Göteborgs universitet), Klubban (Uppsala 
universitet), SLU:s havsfiskelaboratorium, Testsite Skagerrak, SeaTwirl utgör basen i ett 
brett och redan befintligt kluster.  
 
Arbete pågår med att skapa en unik forsknings- och innovationsmiljö med målsättning att bli 
nationell nod för hållbar blå tillväxt – Kristineberg Marine Research and Innovation Centre. 
Fem starka forskningsaktörer, Göteborgs universitet, Chalmers, KTH, RISE och IVL Svenska 
Miljöinstitutet samverkar i projektet med Lysekils kommun och Innovatum.  
 
Vi är unika i våra möjligheter inom detta område och ”Maritima Lysekil” kan bli hela 
kommunens profilbärare. 

Inriktning 

Vi vill utveckla och fördjupa det maritima samarbetet mellan universitet, institut, företag och 
kommun så att Kristineberg utvecklas till en nationell nod för hållbar blå utveckling. 
  
Vi vill förbättra infrastrukturen och skapa goda förutsättningar för människor med koppling 
till maritima näringar att bosätta sig i Lysekils kommun.  
 
Vi vill marknadsföra maritim turism om mat samt utveckla de maritima inslagen på Campus 
Väst.  
 
Vi vill knyta samman det lokala näringslivet med utvecklingen på Kristineberg i syfte att 
skapa utvecklingsmöjligheter för både befintliga och nya företag. 
 
Vi ser att Havets Hus med sina många besökare och sitt uppdrag att visa och lära om livet i 
västerhavet spelar en viktig roll i att kommunicera ut "maritima Lysekil". 

3.3.1 Utvecklingsmål: Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt. 

3.4 Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö 

Definition och motivering 

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

Inriktning 

En väl fungerande basservice inom vård, skola och omsorg är grundläggande för en attraktiv 
livsmiljö.  
Vi vill utveckla företagsamheten och ge förutsättningar för att förlänga sommarsäsongen. Vi 
vill utveckla små och stora upplevelser året runt för människor i alla åldrar och med olika 
intressen.  
Vi vill bevara och värna om kommunens naturområden. Vi vill bevara kommunens 
mötesplatser lokaler och parker. Vi vill utveckla stadskärnan och skapa bostäder i Lysekils 
tätort samt attraktiva bostäder med närhet till natur och hav. Vi vill skapa möjligheter till 
bostadsbyggande genom att våga, tänka nytt och pröva nya arbetssätt. 
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3.4.1 Utvecklingsmål: I Lysekils kommun ska både bofasta och besökare 

erbjudas god livskvalitet och högkvalitativa upplevelser året runt. 

3.4.2 Utvecklingsmål: Antalet bostäder i Lysekil ska öka. 

3.5 Vi tar ansvar för miljön 

Definition och motivering 

Vår unika natur är av avgörande betydelse för livskvaliteten och att vi är en attraktiv 
kommun. Det övergripande målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen är lösta. Hela samhället står inför en omfattande omställning där 
Lysekils kommun har en betydelsefull roll att spela. 

Inriktning 

FN antog 2015 Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling som omfattar alla tre 
dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 
Sverige har som ambition att vara ledande i genomförandet av de globala målen vilket 
förutsätter ett engagemang från alla samhällssektorer och Lysekils kommun vill ta sin del i 
det arbetet. 
 
I Sverige utgår arbetet med den miljömässiga delen av hållbar utveckling från 
Generationsmålet och de 16 nationella miljökvalitetsmålen. För Västra Götaland finns 
kompletterande regionala miljömål samt klimatstrategin ”Klimat 2030 Västra Götaland 
ställer om”.  
 
Genom ett aktivt och strukturerat miljöarbete som är väl spritt i organisationen bidrar 
Lysekils kommun till att de globala, nationella och regionala målen nås. Vi är drivande i 
miljöarbetet och involverar också invånare, näringsliv och andra organisationer i arbetet som 
ska leda till ett gott liv för alla som bor och verkar i Lysekils kommun idag och i framtiden. 
 

Vi fokuserar på fem prioriterade områden i miljöarbetet: 

• Hållbara resor och transporter – genom utveckling både i infrastruktur och i 
verksamheterna skapar vi lösningar för ett mer hållbart resande och effektivare 
transporter. 

• Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster – vi eftersträvar att använda 
produkter från biobaserade råvaror och att nyttja tjänster som bidrar till övergången 
till en resurseffektiv cirkulär ekonomi. 

• Ekologisk och klimatsmart mat – vi minskar matens miljöpåverkan genom att utveckla 
menyer, inköp och mathantering. 

• Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler – vi ser till att byggnader har liten klimat- 
och miljöpåverkan från såväl material och byggprocess som från dess drift. 

• Hållbar stad och natur – vi utvecklar staden och våra tätorter för att underlätta ett 
hållbart liv, och tar vara på de resurser och värden som landsbygden och naturen 
erbjuder. 

3.5.1 Utvecklingsmål: Lysekils kommun ska konsumera hållbart 

3.5.2 Utvecklingsmål: Lysekils kommun ska planera för ett hållbart samhälle. 
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4 Ständiga förbättringar 

Den grundläggande tanken med kommunens styrmodell är att arbeta för allas bästa. Avsikten 
är att göra det yttersta för att underlätta och förbättra människors vardag och erbjuda service 
och tjänster utifrån skiftande behov. 

Arbetet i de olika verksamheterna ska utföras på ett professionellt sätt och det ska 
genomsyras av medskapande och ansvarstagande. Det ska göras kontinuerliga uppföljningar 
och analyser av kvaliteten ur olika aspekter. Organisationskulturen och arbetssätten kan 
alltid utvecklas och förändras så att resultaten förbättras. Vid behov ska förbättringar vidtas. 
Det handlar om att tänka ständiga förbättringar. Det innebär att lära av misstag och 
framgångar, både de egna och andras. Det handlar också om att arbeta långsiktigt och 
hållbart. Förbättringsarbetet ska bidra till att verksamheterna utvecklas och förbättras. 
Resurserna ska används på ett optimalt sätt. Alla som arbetar och verkar inom kommunens 
verksamheter har ansvar för den kvalitet som uppstår. Oavsett var i organisationen arbetet 
pågår eller vilket uppdrag som utförs ska alla medarbetare medverka i förbättringsarbetet. 
Den samlade professionella kunskapen är en viktig tillgång. Medarbetares goda idéer och 
insatser ska uppmuntras och belönas. 

Ständiga förbättringar innebär att ringa in, synliggöra och lyfta fram de förbättringsområden 
som existerar och som går att påverka, både i stort och i smått. Viktigt är att utveckla ett 
systematiskt kvalitetsarbete. 

Ett systematiskt förbättringsarbete är centralt för verksamhetsutvecklingen. Arbetet med 
ständiga förbättringar kommer att avgöra kommunens förmåga att möta framtidens ökande 
krav. 

5 Uppdrag 

Satsning på äldreomsorgen 

Socialnämndens ram utökas med 8,4 mnkr för kvalitetshöjande insatser inom 
äldreomsorgen. En viktig del i detta uppdrag blir att genomföra Äldreomsorgslyftet där 
kostnaderna för att arrangera utbildningarna finansieras ur ramökningen. 

Regeringen och samarbetspartierna har enats om att i budgeten för 2021 tillföra resurser till 
kommunerna för att stärka äldreomsorgen. För Lysekils del innebär det 8,4 mnkr. Hela 
beloppet används till att utöka socialnämndens ram. Vidare finns statliga medel på 
sammanlagt 6,8 mnkr att söka för det så kallade Äldreomsorgslyftet (kompetensutveckling av 
personal). Dessa kan användas till vikariekostnader för medarbetare som utbildas, men 
förutsätter att kommunen kan tillskapa utbildningarna. 

Ett socialt hållbart Lysekil 

Kommunstyrelsen tillförs 2 mnkr i utökad budgetram att fördela till ytterligare insatser som 
planeras förvaltningsgemensamt inom utvecklingsområdet ”Barn och unga är vår framtid”. 
Insatserna genomförs av ansvariga nämnder. 

I Lysekils kommun kan vi idag se en trend med upplevd otrygghet och minskad tillit mellan 
människor. Vi har sett en ökad social oro kopplad till barn och ungdomar och det finns en 
problematik med normbrytande beteende och utanförskap. Kommunstyrelseförvaltningen 
har i rapporten ”Social oro i Lysekils kommun” presenterat en kartläggning och ett antal 
förslag till åtgärder för kommunens verksamheter. 

En framgångsfaktor som ska utvecklas vidare inom uppdraget är samverkan, dels mellan 
olika verksamheter i kommunen, dels med föreningslivet och civilsamhället i övrigt. 
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Minska behovet av försörjningsstöd 

Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen tillförs 3,6 mnkr i utökad ram för långsiktiga 
satsningar på att minska behovet av försörjningsstöd genom kvalitetshöjande insatser inom 
försörjningsstödshandläggningen. 

De kvalitetshöjande insatserna inom försörjningsstödshandläggningen handlar om att sätta 
fokus på långa ärenden och de som har en komplex problematik och ohälsa. Det handlar om 
att stödja och utreda personers diagnoser, funktion och arbetsförmågor antingen för att de 
ska få möjlighet till omfattande stöd vid eventuell lönebidragsanställning alternativt få 
underlag för att söka sjukersättning. Målet är därmed att finna vägen till, i bästa fall, arbete 
men också alternativt att få varaktig försörjning inom sjukförsäkringen. 

Inom ramen för uppdraget får utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen i uppdrag att i 
samverkan med hela kommunkoncernen organisera insatser där friska personer som står 
långt från arbetsmarknaden får möjlighet att komma i arbete. Insatsen görs i avsikt att ge 
personer med försörjningsstöd möjlighet att söka sig vidare till reguljära arbeten eller i ett 
senare skede kunna ta del av a-kassa. 

Planera för verksamhetsmark 

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att inventera vilka markområden som skulle vara 
möjliga att planlägga för verksamheter. 

Framgångsrika företag som kan utvecklas och skapa arbetstillfällen är av avgörande 
betydelse för Lysekils kommun. En viktig förutsättning för detta är att inventera mark 
tillgänglig för lokalisering av verksamheter i alla delar av kommunen. 

Satsning på miljö och klimat 

Det miljöstrategiska arbetet i kommunen ska stärkas. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny energi- och klimatplan för Lysekils 
kommun. 

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att prioritera naturvårdskompetens till 
förvaltningen för att på sikt kunna ta fram en ny naturvårdsplan för Lysekils kommun. 

Omställningen till ett miljövänligt och klimatsmart samhälle är vår tids stora utmaning. Men 
det är en utmaning som också rymmer stora möjligheter. När vi förändrar vårt samhälle ska 
vi välja lösningar som bidrar till utveckling av kommunen och ett gott liv för alla som lever 
och verkar här. Våra unika naturmiljöer är av avgörande betydelse för livskvaliteten och att 
Lysekil är en attraktiv kommun. 

Utifrån tidigare antagna styrdokument behöver planer tas fram som mer konkret visar på 
åtgärder som ska genomföras för att intensifiera kommunens omställningsarbete. 
Inriktningar för miljö- och klimatarbetet finns fastslagna i såväl kommunfullmäktiges 
utvecklingsområde ”Vi tar ansvar för miljön” som styrdokumentet ”Riktlinjer för ett 
strukturerat miljöarbete”. Lysekils kommun har vidare anslutit sig till initiativet ”Fossilfritt 
Sverige” och Västra Götalandsregionens strategi ”Klimat 2030”. 

Bättre förutsättningar att använda cykel 

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en cykelplan för Lysekils kommun med 
inriktning på insatser som ska göra det möjligt för fler att välja cykeln. 

På kortare sträckor är cykeln konkurrenskraftig mot bilen om rätt förutsättningar finns. Det 
finns också en stor potential för besöksnäringen inom cykelturismen. En ökad användning av 
cykel har många positiva effekter, framförallt i form av en ökad folkhälsa men skapar också 
bättre förutsättningar för bra livsmiljöer för alla som bor och verkar i kommunen. 
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6 Förutsättningar och omvärldsanalys 

6.1 Sammanfattning förutsättningar och omvärld 

Nationellt 

Flera olika institut och även Sveriges Kommunen och Regioner (SKR) spår att ekonomi har 
gått in i en avmattningsfas och att Sverige går in i en mild lågkonjunktur under 2020. En 
viktig faktor för skatteunderlaget är antalet arbetade timmar och då vi går in i en 
lågkonjunktur förväntas att arbetade timmar kommer att minska under 2020 efter att legat 
still under 2018 och 2019. 

Statistiken från arbetsförmedlingen visar att antalet arbetslösa ökar. Detta var innan 
Coronapandemin. Hur läget kommer att vara när krisen är över är osäkert. Regeringen har 
fattat flera beslut om stödpaket till företag, kommuner och regioner för att underlätta krisen. 

SKR presenterade en ny skatteprognos i cirkulär 20:32 per augusti, vilken ligger till grund för 
budgetförslaget. Jämfört med prognosen som presenterades i april är utvecklingen 2021 
nedjusterad på grund av att SKR räknar med mindre ökning av lönesumman i prognosen per 
augusti. 

Effekten av Coronapandemin kommer att vara långvarig. Den globala ekonomin har stannat 
av och den viktiga svenska exportmarknaden väntas falla med hela 9,0 %. 

En snabb försvagning av efterfrågan syns såväl inhemskt som i omvärlden. 

SKR har nedvärderat den ekonomiska tillväxten, både globalt och den svenska tillväxten och 
till kvartal tre 2020 förväntas det vända. 

Arbetslösheten förväntas stiga snabbt och ligga kring 10 procent och lågkonjunkturen antas 
bestå till 2023. 

Samtidigt är det en mycket stor prognososäkerhet. 

Lokalt i Lysekil 

Befolkningsutvecklingen i kommunen är negativ mellan 2018 och 2019, det är en minskning 
med 56 personer, vilket är en ovanligt stor minskning. Antalet 65 år och äldre ökar med 76 
personer och åldersgruppen 0–19 år minskar med 43 personer och gruppen 20–64 år 
minskar med 89 personer. Även första halvåret 2020 har befolkningen minskat och per 
200630 var det 14 486 invånare att jämföra med 14 555 vid årsskiftet. 

Befolkningsstrukturen följer samma utveckling som övriga Sverige. Det är en ökande andel 
äldre personer och populationen 19–64 år minskar. När det är färre som arbetar påverkas 
också skatteunderlaget negativt. 

Ett mått som mäter förhållandet mellan de som förväntas arbeta och betala skatt kontra de 
som har behov av välfärdstjänster är den så kallade demografiska försörjningskvoten. Den 
mäter andelen 0–19 år och 65 år och äldre i förhållande till antalet 20–64 år.  Lysekils 
kommun har värdet 98 procent för 2019 och Lysekils kommun har ett högre värde än snitt i 
Västra Götalandsregionen och i jämförelse med snittet för alla kommuner i Sverige. Önskvärt 
är ett lågt värde, men Lysekils kommun ligger ca 10 procentenheter över snittet för Sveriges 
kommuner. 

Med den åldrande befolkningen som finns i kommunen, så kommer också behovet av nya 
äldreboenden och annat stöd till äldre att öka. Vid mätning 2019-12-31 var det 14 555 
invånare och av dessa var det 30 procent som var 65 år eller äldre. Det pågår en utredning 
kring framtidens äldreomsorg som ska presenteras innan årsskiftet. 

Eftersom personer i den arbetsföra åldern minskar kommer personalförsörjning påverka 
kommunen både personellt och finansiellt.  Med tanke på omvärlden kommer det att vara 
stor konkurrens om kompetent personal. 
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Det finns verksamheter inom kommunen som har haft en stor personalomsättning, vilket 
påverkar både ekonomin och verksamhetens utveckling. Vissa personalgrupper är så svåra 
att rekrytera att kommunen har använt bemanningstjänster, vilket blir kostsamt i längden. 
Ett viktigt område att fokusera på är att behålla den personal som finns och vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

Om Lysekils kommun ska vara en attraktiv plats att bo på, krävs att det byggs olika former av 
boende som kan locka personer att bosätta sig i kommunen. 

Kommunen har som många andra kommuner ett stort behov av att investera i sina 
ålderstigna anläggningar såsom skolor och fritidsanläggningar. Nu är räntan låg och det är 
möjligt att låna till investeringar, men om räntan stiger är det på lång sikt en finansiell risk. 

Sveriges kommuner har svårt att klara sina uppdrag och har behov av resurser från staten, 
inte bara riktade statsbidrag. Under 2020 har staten beslutat om ett flertal åtgärder för att 
underlätta för kommuner att klara sitt uppdrag genom krisen och betalat ut extra bidrag till 
kommuner. Även extra tillskott till kommuner och regioner har presenterats i 
höständringsbudgeten. Regeringen har presenterat flera förslag som ingår i skatteprognosen 
för kommunen 2021–2023. 

6.2 Befolkning 

Allmänt 

Kommunen har haft en positiv befolkningsutveckling de senaste åren men vid årsskiftet 
191231 var det 14 555 invånare, vilket var en minskning med 56 personer jämfört med 2018. 
Befolkningsökningen har tidigare främst varit en effekt av migrationen. Födelsenettot är 
fortfarande negativt. De som flyttat ut är personer som vistats i kommunen kortare tid, vilket 
tyder på att det är nyanlända som flyttat. Ofta flyttar nyanlända, som inte rotat sig på orten, 
till storstäder. Samtidigt flyttar yngre personer som studerar på annan ort. 

Kommunen har vid några tillfällen beställt befolkningsprognoser från SCB, men prognoserna 
har pekat på en alltför positiv utveckling och avvikit från verkligheten. Flera faktorer 
påverkar befolkningsutvecklingen. Det finns planer och projekt för nya lägenheter och 
småhus, vilket kan ge en inflyttning, och arbetstillfällen inom pendlingsavstånd påverkar. Det 
finns planer på en eventuell utbyggnad av den största arbetsgivaren i kommunen, Preem, och 
norsk fiskeindustri planerar en anläggning i Sotenäs kommun inom en femårsperiod. Det är 
viktigt kommunen upplevs som attraktiv med bra förskolor, skolor och annan service till 
medborgarna. 

Befolkningsutveckling kvartal 4 2015-kvartal 2 2020 

En analys av utvecklingen kommer att göras inför årsredovisningen. Förhoppningsvis med en 
förklaring till den negativa utvecklingen och analys av orsaken. 
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Inför budget 2022 kommer kommunen att beställa en ny prognos från SCB. För att få en 
träffsäker prognos måste yttre faktorer som bostadsbyggande och företagsetableringar vägas 
in. Samtidigt som migrationen 2015–2017 påverkar prognosen måste en balans mellan olika 
faktorer finnas för att få en bättre prognos. Kommunen måste göra realistiska bedömningar 
av dessa faktorer. 

Kommunstyrelseförvaltningen kommer att följa befolkningsutvecklingen. 

En faktor för ekonomisk hållbarhet är den så kallade demografiska försörjningskvoten. 

 

  

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och 
antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år. Önskvärt är ett lågt 
värde. Källa: SCB. 

Värde 2019:  98 %. 

6.3 Behovet av bostäder 

Boverket sammanställer årligen läget på bostadsmarknaden i landets kommuner i 
bostadsmarknadsenkäten.  I bostadsmarknadsenkäten för år 2020 har Lysekils kommun 
gjort den samlade bedömningen av bostadsmarknadsläget att det finns ett underskott på 
bostäder i tätorten med omnejd. Det behövs både tomter för småhus, bostadsrätter och 
hyresrätter. Störst är behovet av billiga bostäder för unga och äldre samt olika typer av så 
kallade mellanboenden för äldre personer. På Skaftö finns det behov av hyresrätter, medan 
det i stort råder balans på bostadsmarknaden i de norra kommundelarna. 

Det finns planberedskap för tillskapandet av cirka 500 bostäder och det finns byggprojekt på 
gång som ger ett stort tillskott på både hyresrätter och bostadsrätter inom den närmaste 
treårsperioden. Kommunens bostadsbolag driver flera av dessa projekt. 

Förväntat påbörjande av bostadsbyggande under 2020 enligt är: 

 25 hyresrätter 

 13 bostadsrätter 

 22 småhus 

 5 bostäder för personer med funktionsnedsättning – hyresrätter 
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Förväntat påbörjat bostadsbyggande 2021: 

 35 hyresrätter 

 52 bostadsrätter 

 31 småhus 

 20 trygghetsbostäder – hyresrätter 

Att bygga olika typer av bostäder har betydelse för att skapa flyttkedjor. Det ska finnas ett 
varierat utbud i kommunen. Det finns planberedskap, men kommunen är beroende av 
externa aktörer. 

6.4 Sysselsättning 

Under 2019 beslutades om att skapa en ny förvaltning, arbetslivsförvaltningen (ALF), under 
utbildningsnämnden med fokus på arbetsmarknadsfrågor. Organiseringen av ALF med 
vägledning och stöd, arbetsliv och vuxenutbildning har ett samlat ansvar för 
sysselsättningsfrågor. Detta förväntas bidra till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet 
samt en minskning av försörjningsstödet. 

Konjunkturen har under 2019 mattats av och det återspeglas även på arbetsmarknaden. 
Trots att arbetslösheten i Lysekils kommun är lägre än i riket vad avser öppet arbetslösa och 
sökande i program (16–64 år) har arbetslösheten ökat snabbare än i såväl riket som i Västra 
Götalandsregionen. När det gäller öppen ungdomsarbetslöshet (18–24 år) ligger Lysekils 
kommun (per december 2019) över riket (6,5 procent mot 4,6 procent). Inkluderar man de 
ungdomar som ingår i program med aktivitetsstöd ser det bättre ut (Lysekils kommun 3,9 
procent mot riket 4,6 procent). 

Åtgärder som kan bidra till en låg eller lägre arbetslöshet är: 

 Fler praktikplatser 

 Möjlighet till utvecklingsjobb/anställningar  

 Möjlighet till särskilda anställningar 

Sysselsättningen kommer att påverkas av Coronapandemin och det svårt att avgöra 
omfattningen i dagsläget, men en ökning av arbetslösheten och ökade kostnader för 
försörjningsstöd har redan noterats. 

I jämförelse med andra liknande kommuner och regionen har Lysekil procentuellt lägre 
andel förvärvsarbetande invånare 20–64, andel %. 

 

Antal förvärvsarbetande i åldern 20–64 år dividerat med antal invånare i åldern 20-64 år den 
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31/12. Med förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under 
november månad, och personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Källa: SCB:s 
registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS).  Värdet för Lysekil 2018 är 79,6 %. 

7 Social hållbarhet 

Ett socialt hållbart samhälle ska bidra till att alla människor är inkluderade – oavsett kön, 
utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder 
och funktionsnedsättning. 

Ett samlat grepp kring frågor som rör social hållbarhet är en angelägen framtidsfråga. Ökad 
polarisering och minskad tillit var utmaningar som politiken lyfte fram som särskilt 
angelägna under omvärldsanalysen. Våren 2019 inrättades ett nytt forum ”Rådet för 
folkhälsa och social hållbarhet”. Rådet ska följa upp och driva frågor som rör folkhälsa och 
social hållbarhet med uppdraget att integrera frågorna tydligare i berörda nämnder. En viktig 
del i det kommande arbetet är att få en gemensam bild av läget för att kunna verka för en 
långsiktig positiv utveckling. Detta är särskilt viktigt med anledning av att frågor som rör just 
tillit, polarisering och trygghet är komplexa och flera nämnder ansvarar för och berörs av 
frågorna. 

Människors hälsa och livsvillkor påverkas av övergripande förutsättningar som bland annat 
utbildning, inkomst, var man är född och var man bor. I Lysekils kommun finns tydliga 
skillnader mellan kommundelar avseende inkomst, valdeltagande, utbildningsnivå, 
sysselsättning och födelseland. Detta påverkar övergripande människors hälsa och livsvillkor 
och gynnar inte utvecklingen mot social hållbarhet. 

Lysekils kommun har sedan 2018 haft ett minskat mottagande av nyanlända. Samtidigt 
kvarstår behov av insatser för målgruppen, bland annat under etableringstiden, med 
målsättning att komma ut i egen försörjning. Aktiviteter som gynnar inkludering ur ett brett 
perspektiv samt som bygger tillit är därför en viktig framtidsfråga. Forskningen visar att 
medskapande, att skapa tillsammans med våra medborgare, är en förutsättning för att lyckas 
inkludera och bygga tillit. 

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har särskilt stor betydelse för både den psykiska 
och fysiska hälsan under hela livet. Därför är fortsatt fokus på tidiga insatser för familjer, 
barn och unga viktigt med anledning av de skillnader vi ser i Lysekils kommun idag. Det är 
inte minst viktigt att fokusera på att vuxna kommer i arbete. 

I medborgarundersökningen 2019 förbättrades kommunens värde på upplevd trygghet. 
Trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbete kommer därför fortsatt vara prioriterat. 
Arbetsmetoden Effektiv samordning för trygghet (EST) har implementerats och kommer att 
vidareutvecklas. Under 2020 är Lysekils kommun utvald av SKR, som en av tre kommuner i 
landet, att delta i ett projekt om medborgardialog i komplexa frågor med temat trygghet. 

  

8 Medarbetare 

8.1 Chefskap och medarbetarskap 

Lysekils kommun ska ha väl fungerande arbetsplatser som präglas av samverkan mellan 
chefer, medarbetare och fackliga företrädare. Kompetenta chefer och delaktiga medarbetare 
är en förutsättning för att utveckla verksamheterna och möta framtidens utmaningar. Alla 
medarbetare i kommunen arbetar för medborgarnas bästa och ger en god service för dem 
verksamheten finns till för. Kommunen har tagit fram chefs- och medarbetarplattform som 
har till syfte att tydliggöra vilka förväntningar och krav som ställs på medarbetare i Lysekils 
kommun. 
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Chefer med ett nära och tydligt ledarskap leder till attraktiva och utvecklande arbetsplatser. 
Svårigheten att rekrytera medarbetare gör detta särskilt viktigt i strävan att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Det finns i dagsläget ca 60 chefer i kommunen. Kompetensutveckling är här av 
stor betydelse. Under 2019 har ledarskapsutbildning påbörjats för samtliga chefer. Innehållet 
i utbildningen ska handla om att vara chef i en lärande organisation. Syftet är att öka 
förståelsen för det systematiska kvalitetsarbetet. Utifrån kommunens styrmodell ska chef 
tillsammans med medarbetarna planera, följa upp och utveckla verksamheten. 

Kommunens samtliga chefer träffas kontinuerligt i chefsforum som ska ge möjlighet till 
erfarenhetsutbyte. 

En återkommande utbildningsinsats för eventuella blivande chefer har påbörjats med 8 
kommuner i Norra Bohuslän och Dalsland tillsammans med Högskolan väst. Utbildningen 
genomförs på Campus Väst Lysekil. Genom denna satsning kan kommunen ha större 
möjlighet att återbesätta vakanta chefstjänster. 

Verksamheterna ska sträva efter ständiga förbättringar av arbetssätt, metoder och processer. 
Goda exempel ska lyftas fram och synliggöras. Medarbetare som kan och vill ta mer ansvar 
ska känna att det finns möjligheter till detta inom organisationen. 

Det finns utvecklingsbehov inom vissa yrkesgrupper men framtiden ställer också krav på 
kreativitet, hög flexibilitet och förändringsvilja. Lysekils kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare som systematiskt arbetar med kompetensutveckling, kompetensförsörjning och 
rekrytering. Ett systematiskt arbete med medarbetarenkät och uppföljning av resultat från 
denna genomförs vartannat år. Uppföljningarna på respektive arbetsplats ska generera 
aktiviteter som bidrar till verksamhetsutveckling. 

8.2 Jämställda och konkurrenskraftiga löner 

Kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla 
områden. Som arbetsgivare ska Lysekils kommun bidra till en jämställd arbetsmiljö. 
Kommunen har tagit fram en jämställdhetsplan som syftar till att främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett kön gällande bland annat arbetsförhållande, löneförhållande, 
föräldraskap, rekrytering och kompetens. 

8.3 Strategisk kompetensförsörjning 

Lysekils kommun arbetar för att lyckas attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla 
engagerade medarbetare med rätt kompetens. Detta kräver fokus på både 
personalförsörjning och kompetensutveckling, två strategiskt viktiga delar inom 
organisationen, i syfte att ge stöd åt verksamheternas arbete för dess måluppfyllnad. 

Det råder stor konkurrens inom många yrkeskategorier. Unga människor attraheras än mer 
av stora privata arbetsgivare och det förutspås bli brist på chefer. Nya generationer av 
medarbetare prioriterar en balans mellan arbete och fritid och ställer helt nya krav på 
ledarskap. 

För att vara en attraktiv arbetsgivare och för att kunna attrahera potentiella framtida 
medarbetare har ett arbete med att bygga en karriärsida på intranätet påbörjats. På 
karriärsidan ska publiceras förmåner, information om förvaltningarna, fotografier från olika 
verksamheter, yrkeskategorier och intervjuer med medarbetare. Även lediga tjänster inom 
kommunen ska synliggöras. 

Samverkan inom nätverket Kommunakademin Väst kommer att skapa 
utvecklingsmöjligheter för kommunens anställda och underlätta kontakt med framtida 
medarbetare. 
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8.4 Hälsa och arbetsmiljö 

Respektive chef ansvarar för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på ett sådant sätt 
att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 
Arbetsgivaren ska tillse att alla medarbetare har tillräckliga kunskaper om de risker som 
finns i arbetet och på arbetsplatsen. 

Sjukfrånvaron inom kommunen var 2019 8,3 procent och har ökat med 0,6 procentenheter 
från 2018. Psykisk ohälsa är enligt Försäkringskassan den största orsaken till sjukskrivning 
såväl i kommunen som i riket. 

Lysekils kommuns chefer kommer kontinuerligt att få stöttning och kompetenshöjning i 
organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Kompetenshöjningen ger en grundläggande 
kunskap om roll, ansvar och metoder för att ett effektivt arbetsmiljöarbete ska kunna 
bedrivas på arbetsplatsen vilket gynnar hälsan i arbetslivet. Utbildning är en viktig del i att 
säkra chefers kompetens i arbetsinriktad rehabilitering samt att belysa hur ett aktivt 
förhållningssätt bidrar till en god arbetsmiljö och minskade sjuktal. 

9 Ekonomiska förutsättningar 

9.1 Skattekraft 

Tkr per invånare 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Lysekil 184,3 188,3 191,9 200,1 207,8 215,2 

V Götaland 186,9 190,9 199,0 206,7 214,2 220,5 

Riket 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5 221,1 

Källa: SCB 

9.2 Kommunalskatt 

De kommunala skatteintäkterna beror på hur skatteunderlaget utvecklas. Skatteunderlagets 
utveckling beror på i huvudsak två komponenter; antalet arbetade timmar och timlönen. 
Skatteunderlaget beräknas på riksnivå. Skatteintäkterna kommer till kommunkassan det år 
det avser, men är preliminära fram tills taxeringen är slutgranskad i december påföljande år. 

Budget 2021 utgår från oförändrad skattesats 22,46 kr. 

9.3 Kommunalekonomisk utjämning 

Inkomstutjämning 

I inkomstutjämningen sker en utjämning av skattekraft som garanterar att alla kommuner 
respektive landsting får ett i stort sett lika stort skatteunderlag per invånare. Staten skjuter 
till medel som garanterar alla kommuner 115 % av rikets medelskattekraft (förenklat 
uttryckt). Lysekils kommun är bidragstagare i inkomstutjämningen, vilket innebär ett bidrag 
på 8 183 kr per invånare 2021. 

Kostnadsutjämning 

Kostnadsutjämningssystemet syftar till att utjämna strukturella kostnadsskillnader mellan 
enskilda kommuner, så att alla kommuner får likvärdiga förutsättningar att bedriva 
verksamhet. Systemet bygger på en rad olika parametrar och använder tillgänglig statistik 
över befolkningsmässiga, sociala och geografiska skillnader mellan kommuner. 
Kostnadsutjämningen bygger på kommunens beräknade standardkostnad som jämförs med 
rikets genomsnittliga standardkostnad. För Lysekils kommuns del innebär det en avgift på 
896 kr per invånare 2021. 
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9.4 Skattesats 

Prognosen bygger på oförändrad skattesats 22,46 kr. 

Tabellen nedan beskriver aktuell skatteprognos med uppgifter från SKR's cirkulär 20:32 som 
presenterades i augusti 2020. 

Invånarantalet som ligger till grund för prognosen är enligt tabell nedan. Exempelvis är 
invånarantalet 1 november 2019 grund för skatteberäkningar år 2020. Prognosen är ytterst 
försiktig och invånarantalet per 200630 ligger till grund för de kommande åren 2021. 
Invånarantalet har minskat under första halvåret 2020 men med hänsyn till planerat 
bostadsbyggande och Preems eventuella utbyggnad kommer troligen invånarantalet att öka 
2022. Samtidigt är det stor osäkerhet kring nyanländas flyttmönster. 

År 2020 2021 2022 2023 

Antal invånare 1/11 året innan 14 594 14 486 14 555 14 555 

  

9.4.1 Prognos skatter, generella statsbidrag SKR 

Prognos år (belopp i mnkr) 2020 2021 2022 2023 

Skatteintäkter 749,1 730,4 750,3 767,7 

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 110,1 118,5 128,2 138,1 

Kostnadsutjämning 6,6 13,0 13,0 13,0 

Regleringsbidrag/ -avgift 14,9 31,5 29,0 24,9 

LSS-utjämning 22,8 23,5 23,6 23,6 

Slutavräkning 2019/2020 -8,5    

Fastighetsavgift 44,4 47,9 47,9 47,9 

Summa intäkter inkl. avräkning och fastighetsavgift 939,4 964,8 992,0 1 015,2 

Välfärdsstatsbidrag flyktingvariabel 4,8    

Extra bidrag 26,5 18,1 13,2 8,4 

Totalt 970,7 982,9 1 005,2 1 023,6 

Enligt den senaste prognosen från SKR, som kom i augusti, kommer Lysekils kommun att 
erhålla skatteintäkter för 2021 med 964,8 mnkr. 

De extra bidragen om 26,5 mnkr, för 2020, består av 22,3 mnkr i generella höjningar av 
statsbidragen 2020 som kom med vårändringsbudgeten samt ytterligare 4,2 mnkr i en extra 
ändringsbudget som kompensation för minskat skatteunderlag med anledning av de 
skattelättnader som vidtagits för enskilda näringsidkare på grund av Coronaviruset. Från 
2021 kommer en del av höjningen av de generella statsbidragen att vara ett permanent 
tillskott som fördelas via den kommunalekonomiska utjämningen. 

Den 7 september aviserade regeringen att kommunerna i budgetpropositionen för 2021 
föreslås få ytterligare tillskott i generella statsbidrag. För Lysekils kommun blir det 9,7 mnkr 
2021 och 4,8 mnkr 2022. Därutöver föreslås ett permanent årligt tillskott för att stärka 
äldreomsorgen som för Lysekils kommun motsvarar 8,4 mnkr. Dessa poster redovisas under 
raden Extra bidrag i tabellen ovan. 

I regeringens förslag i budgetpropositionen för 2021 föreslås ett äldreomsorgslyft vilket 
rekvireras direkt från Socialstyrelsen. Lyftet syftar till att stärka kompetensen inom 
äldreomsorgen. Preliminärt uppgår beloppet för äldreomsorgslyftet till 6,8 mnkr. 
Äldreomsorgslyftet ligger utanför tabellen ovan. 

Totala intäkter för 2021 uppgår därmed till 982,9 mnkr. 

Flyktingvariabeln bygger på uppgifter angående kommunens flyktingmottagande samt 
antalet asylsökande och redovisas separat. Från och med 2021 särredovisas inte 
flyktingvariabeln utan ingår i det generella statsbidraget och fördelas lika i kr/invånare. 
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9.5 Finansiell analys i jämförelse 

 

Kommentar 

Profiler ovan är från en rapport som tas fram av KFi (Kommunforskning i väst) och 
rapporten för 2019 kommer under hösten 2020. Profilen för kommunen jämförs med 
kommunerna i Västra Götaland och Hallands län och gäller 2016–2018. 

Nedan är sammanfattande kommentar ur rapporten för Lysekils bokslut 2018. 

"Lysekil har ett ansträngt ekonomiskt läge. Resultatnivån bör förbättras till runt 2% i 
förhållande till verksamhetens bruttokostnader för att möta förväntade framtida utmaningar. 
Detta kommer också stärka kommunens balansräkning och ge utrymme för att 
skattefinansiera framtida investeringar och på så sätt slippa en alltför ökad skuldsättning. 

Det är av största vikt att kommunen inte försvagar sitt finansiella utrymme, eftersom de 
närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som 
fortsatt ökade investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta 
innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än 
tidigare. 

För många kommuner innebär det att intäkterna från skatteunderlagets tillväxt inte beräknas 
räcka till. Det kommer i så fall behövas skattehöjningar för att finansiera kommunernas 
verksamheter framöver. Detta bör inte vara aktuellt för Lysekil, om kommunen bedriver en 
fortsatt god ekonomistyrning med fokus att förbättra resultatnivå de kommande åren." 

En rapport för 2019 kommer i höst. 

10 Ekonomi 

10.1 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 

God ekonomisk hushållning ska presenteras i budgeten och består av två perspektiv, vilka 
presenteras nedan. En bedömning av god ekonomisk hushållning ska ske i samband med 
uppföljningsrapport 3 och årsbokslutet. 

Finansiellt perspektiv 

Enligt riktlinjerna ska de finansiella målen mätas över en 10-årsperiod. Dessa påverkas bland 
annat av vilket inriktningsbeslut som fattas kring resultat och investeringsvolym. 

Finansiella perspektivet enligt riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

Nyckeltalen formuleras som mål i budgeten och nedan redovisas nyckeltal enligt 
kommunfullmäktiges beslut angående god ekonomisk hushållning. 
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 Soliditeten i kommunkoncernen ska förbättras 

 Resultatmålet ska vara 2 % 

 Investeringar ska finansieras med egna medel 

 Exploateringsverksamheten ska bedrivas så att inkomster och utgifter över en 
rullande tioårsperiod är i balans. 

Värden för 2020 bygger på prognosen per augusti. 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Soliditet inkl. 
pensionsförpliktelse
r 

-
27,3 % 

-
20,1 % 

-
15,6 % 

-
11,3 % 

-7,1 % -3,6 % 3,6 % 6,9 % 11,7 % 15,5 % 

Resultatets andel av 
skatteintäkterna 

1,8 % 4,6 % 2,2 % 0,9 % 2,2 % 1,5 % 4,5 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % 

Självfinansieringsgr
ad investeringar 

216 % 195 % 232 % 89 % 79 % 87 % 97 % 103 % 102 % 102 % 

Sammanställningen ovan bygger på resultatmål och investeringsvolym som beskrivs i avsnitt 
10.2 samt att utrymmet för investeringar är resultat och avskrivningar. Enligt 
sammanställningen kommer kommunen att uppnå de finansiella målen under planperioden. 

Målet att soliditeten för kommunkoncernen ska förbättras uppnås. 

Värdet för 2020 är utfall per augusti i tabellen nedan. 

Finansiella nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Soliditet inkl. 
pensionsförpliktelse
r 

-5,0 % -1,0 % 2,6 % 4,9 % 6,3 % 7,9 % 11,0 % 14,1 % 17,1 % 19,8 % 

Exploateringsverksamheten presenteras i ett eget avsnitt. Finansiella nyckeltalet. 

Kassaflöden Total kalkyl 
Tidigare 
nedlagt 

BU20 BU21 Plan22 Plan23 Plan24 

Inkomster 113 140 0 0 14 280 15 750 38 035 45 075 

Utgifter -92 380 -15 249 -9 161 -15 313 -16 975 -21 700 -13 982 

Netto 20 760 -15 249 -9 161 -1 033 -1 225 16 335 31 093 

Verksamhetsperspektiv 

För att beskriva God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv har kommunen 
valt att fokusera på några utvecklingsmål. De senaste åren har utvecklingsmål nedan 
fastställts. 

Tre mål blir särskilt viktiga utifrån att god måluppfyllelse innebär fler arbetstillfällen, ökad 
sysselsättning samt en positiv befolkningstillväxt. Dessa utvecklingsmål är: 

· Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt. 

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

· Antalet bostäder i Lysekil ska öka. 

Utvecklingsmålen ovan är samma mål som i budget 2019 och 2020. 

Samtidigt ska kvalitetsfaktorerna ha en positiv utveckling. 
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10.2 Budget och plan för kommunen 2021-2023 

RESULTATBUDGET mnkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Budget 

2021 
Plan 2022 Plan 2023 

Verksamhetens intäkter 234,1 194,0 198,9 195,0 197,0 200,0 

Verksamhetens kostnader -1 126,0 -1 112,3 -1 099,8 -1 144,5 -1 165,5 -1 188,9 

Avskrivningar -29 -29 -32,2 -29,5 -29,5 -29,5 

Verksamhetens nettokostnader -920,9 -947,3 -933,1 -979,0 -998,0 -1 018,4 

Skatteintäkter 731,5 748,7 740,5 730,4 750,3 767,7 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

187,9 199,2 198,9 234,4 241,7 247,5 

Extra bidrag 8,0 4,8 31,3 18,1 13,2 8,4 

Verksamhetens resultat 6,5 5,4 37,6 3,9 7,2 5,2 

Finansiella intäkter 10 8 7,3 7,3 7,3 7,3 

Finansiella kostnader -3,0 -2 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 

Resultat efter finansiella poster 13,5 11,4 43,5 9,8 13,1 11,1 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat 13,5 11,4 43,5 9,8 13,1 11,1 

Resultatets andel av 
skatteintäkter 

1,5 % 1,2 % 4,5 % 1,0 % 1,3 % 1,1 % 

Krav på effektiviseringar för 
2% 

    7,0 9,4 

Prognos 2020 är prognos från uppföljningsrapport 3. 

Extramedel från staten som kompensation för lågkonjunktur och kostnader kopplade till 
pandemin inkluderas i beloppet för generella statsbidrag och utjämning år 2021 och framåt. 

Extra bidrag 2021–2023 avser regeringens avisering den 7 september om utökat generellt 
statsbidrag 2021 och 2022 samt äldreomsorgssatsningen. 

I regeringens förslag i budgetpropositionen 2021 föreslås ett äldreomsorgslyft vilket 
rekvireras direkt från Socialstyrelsen. Lyftet syftar till att stärka kompetensen inom 
äldreomsorgen. Preliminärt uppgår beloppet för äldreomsorgslyftet till 6,8 mnkr. 
Äldreomsorgslyftet ligger utanför tabellen ovan. 

Med uppräkning av nettokostnader med PKV (prisindex för kommunal verksamhet) kommer 
resultatet 2022 och 2023 vara lägre än 2 procent och kräva åtgärder motsvarande 7,0 mnkr 
år 2022 och 9,4 mnkr för år 2023. Då skulle resultatet vara 20,1 mnkr 2022 och 20,5 mnkr 
2023. 

10.3 Driftbudget 

Driftbudget mnkr Budget 2021 

Kommunstyrelsen -72,7 

Miljönämnden -2,1 

Samhällsbyggnadsnämnden -48,2 

Utbildningsnämnden, utbildningsförvaltningen -355,5 

Utbildningsnämnden, arbetslivsförvaltningen -47,8 

Socialnämnden exkl. institutionsplaceringar -379,4 

Socialnämnden, institutionsplaceringar -19,9 

Summa nämndverksamhet -925,6 

Budgetregleringspost* -43,6 

Pensionskostnader -64,9 

Personalomkostnader 46,8 

Reavinst och exploateringsverksamhet 0 

Kapitalkostnad** 11,7 
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Övrigt kommungemensamt -3,4 

Summa kommungemensamt -53,4 

Summa verksamhet -979,0 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 982,9 

Finansiella intäkter 7,3 

Finansiella kostnader -1,4 

Summa finansiering 988,8 

Summa efter finansiering 9,8 

Total 9,8 

*  Se avsnitt 10.3.1 
** Förvaltningarnas kapitalkostnad (intern ränta) 

10.3.1 Specifikation budgetregleringspost 

Mnkr 2021 

Kompensation aktivering vissa anläggningstillgångar 2,1 

Prisindex 5,0 

Kompensation lönerevision 2020 24,4 

Kompensation lönerevision 2021 12,1 

Summa budgetregleringspost 43,6 

Budgetregleringsposten består av kompensation för löneavtal, prisindex, kompensation för 
aktiveringar av vissa anläggningstillgångar. 

Då den beräknade kostnaden för lönerevisionen 2020 är lägre än budget finns utrymme för 
att sänka budgeten för lönerevision 2021. 

10.4 Balansräkning och kassaflöde 

  

BALANSBUDGET BOKSLUT PROGNOS BUDGET PLAN PLAN 

(belopp i mnkr) 2019 2020 2021 2022 2023 

      

TILLGÅNGAR      

      

Summa 
anläggningstillgångar 

536,9 581,2 591,0 611,1 631,6 

      

Summa 
omsättningstillgångar 

176,6 176,8 177,8 178,8 179,8 

      

SUMMA TILLGÅNGAR 713,5 758,0 768,8 789,9 811,4 

      

      

EGET KAPITAL,  
AVSÄTTNINGAR 

     

OCH SKULDER      

      

Summa eget kapital 372,7 416,2 426,0 446,1 466,6 

      

Summa avsättningar och 
skulder 

340,8 341,8 342,8 343,8 344,8 

      

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTT- 

713,5 758,0 768,8 789,9 811,4 
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BALANSBUDGET BOKSLUT PROGNOS BUDGET PLAN PLAN 

NINGAR OCH SKULDER      

      

Soliditet exkl. 
pensionsåtaganden 

52,2 % 54,9 % 55,4 % 56,5 % 57,5 % 

Pensionsåtaganden 398,6 389,1 372,8 353,9 340,7 

      

Soliditet inkl. 
pensionsåtaganden 

-3,6 % 3,6 % 6,9 % 11,7 % 15,5 % 

   

FINANSIERINGSBUDGET BOKSLUT PROGNOS BUDGET PLAN PLAN 

(belopp i mnkr) 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 

      

Summa medel från 
verksamheten 

36,2 74,0 40,3 50,6 51,0 

      

Investeringsverksamheten      

Förvärv av anläggningstillgångar -47,4 -76,5 -39,3 -49,6 -50,0 

      

Finansieringsverksamheten      

Nyupptagna lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      

ÅRETS KASSAFLÖDE 4,6 -2,5 1,0 1,0 1,0 

  

10.5 Prioriteringar för budget 2021 

 Ram 2021 

Mnkr Budget 2021 

Verksamhetens nettokostnad, budget 2020 -918,3 

Avskrivningar -29,0 

Avskrivningar utökning 2021 -0,5 

Uppräkning PKV 1,8 % justerad cirkulär 20:32 -16,0 

Volymökning äldre SON 0,0 

Volymökning UBN 0,0 

Förstudier investering/exploatering -1,5 

Valnämnden justering av ram 0,3 

Tillskott ALF -3,6 

Tillskott SON äldreomsorgssatsning -8,4 

Tillskott KS trygghetsarbete -2,0 

Summa nettokostnader -979,0 

  

Skatteintäkter inkl. fastighetsavgift 982,9 

Finansnetto 5,9 

Summa intäkter 988,8 

  

Resultat 9,8 

Resultat 1 procent av skatteintäkter 9,8 

Utgångspunkt för budget 2021 är gällande budget 2020 totalt 947,3 mnkr. I 
budgetförslaget i juni 2019 var beloppet 934,3 tkr, besparing på 3,5 tkr togs bort, KF-beslut 
i december utökad ram med 9,5 mnkr till SON, vilket ger budget 2020 947,3 mnkr.  
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Kommentar 

Prognosen för skatteintäkter utgår från cirkulär 20:32 per augusti och det extra stödpaket till 
kommuner som staten beslutat om, är inräknade i prognosen. Även prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) utgår från cirkulär 20:32, vilket innebär en sänkning i förhållande till 
uppgifter i prognosen för april. 

Det är den totala ramen. Nämndernas ramar kommer att justeras 2020 till följd av löneavtal 
2020, som i dagsläget inte är klart samt kompensation för kapitaltjänstkostnader i samband 
med aktivering av investeringar. 

Socialnämnden har i budget 2020 kompenserats med 13,5 mnkr för ökade kostnader för 
institutionsplaceringar och redovisar ett överskott vid uppföljningen per augusti och arbetar 
vidare med att utveckla metoder och arbetssätt för att minska antalet placerade barn och 
unga. I förslaget finns tillskott med 8,4 mnkr för regeringens äldreomsorgssatsning. I 
regeringens förslag i budgetpropositionen 2021 föreslås ett äldreomsorgslyft vilket rekvireras 
direkt från Socialstyrelsen. Lyftet syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen. 
Preliminärt uppgår beloppet för äldreomsorgslyftet till 6,8 mnkr. Äldreomsorgslyftet ligger 
utanför tabellen ovan. 

Utbildningsförvaltningen arbetar med åtgärder för att nå ett nollresultat. Inom 
arbetslivsförvaltningen redovisas en negativ prognos för 2020 till följd av högre kostnader för 
försörjningsstödet än budgeterat. I förslaget ovan ligger ett tillskott för att stärka 
verksamheten och för att öka personers självförsörjning. 

I förslaget ovan ligger ett tillskott till samhällsbyggnadsnämnden eftersom regelverket för 
bokföring av kostnader i samband med förstudier för investeringar/exploatering är 
förändrade. 

I förslaget ovan ligger även ett tillskott till KS för trygghetsarbete. 

10.6 Internränta anläggningstillgångar 

Nuvarande ränta på 2,75 procent för 2020 ändras till 1,75 procent för 2021. Räntenivån 
speglar kommunens beräknade genomsnittliga ränta för sina lån. 

10.7 Borgensavgift och borgensåtagande 

Borgensavgift och borgensåtagande 

En modell för beräkning av borgensavgifter finns och är beslutad av kommunfullmäktige. 
Modellen innebär att borgensavgiften numera är differentierad. 

I samtliga fall rör det sig om proprieborgen, dvs kommunen går i borgen såsom för egen 
skuld. 

I tabellen nedan listas kommunens tidigare beviljade borgensåtaganden respektive 
föreslagna borgensramar för år 2021. 

Borgensåtagande Tidigare av KF beviljade ramar (kr) Förslag beviljade ramar 2021 (kr) 

Helägda kommunala bolag   

Lysekils Stadshus AB 110 660 000 110 660 000 

LEVA i Lysekil AB 258 125 000 65 000 000 

LEVA Vatten AB 0 215 125 000 

Lysekils Hamn AB 36 276 724 25 200 000 

LysekilsBostäder AB 472 575 000 472 575 000 

Havets Hus AB 35 000 000 35 000 000 

Helägda kommunala bolag totalt 912 636 724 923 560 000 

   

Övriga åtagande   
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Borgensåtagande Tidigare av KF beviljade ramar (kr) Förslag beviljade ramar 2021 (kr) 

Rambo AB 23 300 000 23 300 000 

KHF Lysekils omsorgsbostäder 347 600 000 347 600 000 

Skaftö folketshusförening Ek för 1 766 391 1 766 391 

Föreningen folkets hus i Lysekil upa 1 088 346 1 688 346 

Skaftö golfklubb 800 000 800 000 

Kommunalt förlustansvar Brf 2 345 000 2 345 000 

Kommunalt förlustansvar egna hem 482 176 0 

Fyrstads flygplats 100 000 100 000 

Övriga åtagande totalt 377 481 913 377 599 737 

   

Åtagande totalt 1 290 118 637 1 301 159 737 

I tabellen nedan framgår borgensavgifter för respektive bolag: 

Borgensavgifter 2021 procent 

LysekilsBostäder AB 0,42 

Leva i Lysekil AB 0,60 

KHF Lysekils omsorgsbostäder 0,60 

Rambo AB 0,60 

Fyrstads flygplats 0,60 

Havets Hus AB 0,65 

Lysekils Hamn AB 0,42 

  

För de borgensåtagande kommunen har och som inte redovisas i tabellen ovan utgår ingen 
borgensavgift. 

10.8 Ram per nämnd och styrelse 2021 

Nettokostnadsramar i mnkr Budget 2021 

Socialnämnden exkl. institutionsplaceringar HVB/SIS -379,4 

Socialnämnden institutionsplaceringar HVB/SIS -19,9 

Utbildningsnämnden/Utbildningsförvaltningen -355,5 

Utbildningsnämnden/Arbetslivsförvaltningen -47,8 

Kommunstyrelsen -72,7 

Samhällsbyggnadsnämnden -48,2 

Miljönämnden -2,1 

Kommungemensamt -53,4 

Summa nettokostnad -979,0 

Skatteintäkter och finansnetto 988,8 

Resultat 9,8 

Nämnderna kommer att kompenseras för löneökningar, prisindex och kapitaltjänstkostnader vilket inte är med i ramarna 
ovan. För perioden 2022 och 2023 gäller budget 2021 med uppräkningar enligt ovan. 

10.9 Lokalförsörjningsplan 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska en lokalförsörjningsplan för fem år 
presenteras i samband med budgeten. Arbetet med lokalförsörjning samordnas av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och är organiserat i en lokalförsörjningsgrupp bestående av 
förvaltningschefer, teknisk chef och fastighetschef. Gruppen träffas löpande för att diskutera 
kommunens gemensamma lokalförsörjning på kort och lång sikt. Gruppens arbete mynnar ut 
i en lokalförsörjningsplan som redovisar förvaltningarnas verkliga lokalbehov. 
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Gruppen har kommit fram till att det finns ett stort behov av investeringar i befintliga 
verksamhetslokaler och även behov av nya verksamhetslokaler. Investeringsbehov som 
överskrider investeringsutrymmet kopplat till kommunens finansiella mål. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen arbeta 
fram en ärendehantering för att redovisa och prioritera dessa strategiska investeringar. 

Lokalförsörjningsplanen som är grund för investeringar presenteras inte i denna budget utan 
samhällsbyggnadsnämnden kommer att lämna ett förslag till plan som grund för höstens 
beslut. 

10.10 Investeringsramar 

Ramen för investeringar är 39,2 mnkr för budgetår 2021, utrymmet är avskrivningar (29,5 
mnkr) och årets resultat (9,8 mnkr). Nästkommande år är det ett något större utrymme, men 
inte i paritet med behovet av investeringar. 

Investeringar inom den taxefinansierade finansieras via taxor. 

Exploateringsredovisningen ska bedrivas så att utgifter och inkomster över en rullande 
tioårsperiod är i balans, se eget avsnitt. 

Reinvesteringar att fördela (tkr) 29 500 

Samhällsbyggnadsnämnden 25 500 

-        Fastigheter 15 000 

-        Gator och trafik 6 000 

-        Parker 2 000 

-        Övrigt Park och Gata 1 000 

-        Kajer 1 000 

- Övrigt inom förvaltningen 500 

Kommunstyrelsen 900 

Utbildningsnämnden/utbildningsförvaltningen 1 900 

Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen 200 

Socialnämnden 1 000 

Summa Reinvesteringar 29 500 

Nyinvesteringar att besluta av kommunstyrelsen 9 800 

Småbåtsverksamheten  

Bryggor och pontoner 5 000 

Exploateringsverksamhet  

Försäljningsinkomster 14 280 

Investeringsutgifter 15 313 

Kommunen har under lång tid haft ett eftersatt underhåll när det gäller kommunens 
fastigheter, kajer och bryggor. För att uppfylla det finansiella målet om självfinansiering har 
avskrivningar och resultatet varit utgångspunkt för investeringsramen. Behoven är emellertid 
vida överstigande utrymmet om 29,5 mnkr. 

Beslut om nyinvesteringar ska enligt vårt regelverk fattas av kommunstyrelsen senast i 
november 2020. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med andra förvaltningar tagit fram behovet 
av investeringar i befintliga lokaler och behov av nya verksamhetslokaler. En uppskattning av 
utgifterna ligger mellan 600-700 mnkr under en tioårsperiod. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen arbeta 
fram en ärendehantering för strategiska investeringar. Kommer att lyftas i särskild politisk 
ordning. 

  

Investeringsutgifter (tkr) Bu21 Plan 22 Plan 23 Plan 24 Plan 25 
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Investeringsutgifter (tkr) Bu21 Plan 22 Plan 23 Plan 24 Plan 25 

      

Samhällsbyggnadsnämnden 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 

Kommunstyrelsen 900 900 900 900 900 

Utbildningsnämnden/utbildningsförvaltning
en 

1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 

Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen 200 200 200 200 200 

Socialnämnden 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Ram reinvesteringar 29 500 29 500 29 500 29 500 29 500 

Ram nyinvesteringar att besluta i KS 9 800 20 100 20 500 20 500 20 500 

Småbåtsverksamheten 5 000 5 000 5 000 3 000 3 000 

Exploateringsverksamhet 15 313 16 975 21 700 13 982 ingen uppg 

  

10.11 Exploatering 

Exploateringsverksamheten ska balansera sina utgifter och inkomster över en tioårsperiod. 
Projekten befinner sig i planeringsstadiet, kalkyler kan därför komma att ändras. När 
planering är klar, avrapporteras projekten innan nästa fas. Nedan följer en beskrivning över 
aktiva projekt: 

Kassaflöden        

 Total kalkyl 
Tidigare 
nedlagt 

BU20 BU21 Plan22 Plan23 Plan24 

Inkomster 113 140 0 0 14 280 15 750 38 035 45 075 

Tronebacken 79 950 0 0 0 0 34 875 45 075 

Spjösvik 27 790 0 0 8 880 15 750 3 160 0 

Grönskult 5 400 0 0 5 400 0 0 0 

Torvemyr 2 0 0 0 0 0 0 0 

Utgifter -92 380 -15 249 -9 161 -15 313 -16 975 -21 700 -13 982 

Tronebacken -57 831 -11 899 -1 005 -150 -10 100 -21 700 -13 982 

Spjösvik -21 790 -1 105 -3 297 -10 513 -6 875 0 0 

Grönskult -10 700 -1 698 -4 552 -4 450 0 0 0 

Torvemyr 2 -850 -343 -307 -200 0 0 0 

Netto 21 969 -15 249 -9 161 -1 033 -1 225 16 335 31 093 

        

Tronebacken Total kalkyl 
Tidigare 
nedlagt 

BU20 BU21 Plan22 Plan23 Plan24 

Inkomster 79 950 0 0 0 0 34 875 45 075 

Utgifter -56 014 -10 332 0 0 -10 000 -21 700 -13 982 

Driftbudget 
kostnader 

-1 818 -562 -1 005 -150 -100 0 0 

Netto 22 118 -12 103 -1 005 -150 -10 100 13 175 31 093 

Planerade bostäder 70-100 st. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplan utställning 2019, beslut december 2020. 

Prognostiserad byggstart 2022. Intäkter/kostnader för VA anslutning är nu med i kalkyl. Mer intäkter för tomtförsäljning 
kalkyleras också. 

        

Spjösvik Total kalkyl 
Tidigare 
nedlagt 

BU20 BU21 Plan22 Plan23 Plan24 

Inkomster 27 790  0 8 880 15 750 3 160 0 

Utgifter -21 015 -458 -3 269 -10 413 -6 875 0 0 

Driftbudget 
kostnader 

-775 -647 -28 -100 0 0 0 

Netto 6 000 -1 105 -3 297 -1 633 8 875 3 160 0 

Planerade bostäder ca 35 st. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplan klar.   
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Kassaflöden        

Fastighetsbildningar under 2019. Nu pågår projektering för utbyggnad av infrastruktur. Försäljningsstart av tomter flyttas från 
2020 till 2021 

        

Grönskult Total kalkyl 
Tidigare 
nedlagt 

BU20 BU21 Plan22 Plan23 Plan24 

Inkomster 5 400 0 0 5 400 0 0 0 

Utgifter -9 050 -350 -4 350 -4 350 0 0 0 

Driftbudget 
kostnader 

-1 650 -1 348 -202 -100 0 0 0 

Netto -5 300 -1 698 -4 552 950 0 0 0 

Intresse från lokala företagare att exploatera som industriområde. I enlighet med kommunstyrelsebeslut, om 

vissa förutsättningar kommer på plats kommer kommunen att ansvara för byggnation av anslutningsvägar mm. Projektet 
medfinansieras av företagarna. 

   

        

Torvemyr 2 Total kalkyl 
Tidigare 
nedlagt 

BU20 BU21 Plan22 Plan23 Plan24 

Inkomster 0       

Utgifter -750 -343 -307 -100    

Driftbudget 
kostnader 

-100   -100    

Netto -850 -343 -307 -200 0 0 0 

Planerade bostäder ca 50 st. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder. Detaljplan utställning 2019 och beräknas vara klar 
2020. 

Försäljningsstart tomter från år 2022. Kalkylering pågår varför ovanstående tabell ännu inte är 
kompletterad med inkomster och utgifter. 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 131 Dnr 2020-000378  

Näringslivsstrategi 2030 

Sammanfattning 

Syftet med Näringslivsstrategi 2030 är den ska bidra till Lysekils vision 2030 genom 
ett företagsklimat som bidrar till hållbar utveckling, ekonomisk, social och 
ekologisk, samt ökad företagsamhet och sysselsättning i hela Lysekils kommun. 
Lysekils kommun ska tillsammans, och i nära dialog, med det lokala näringslivet 
skapa bästa möjliga förutsättningar att driva företag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-10-07, § 167 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-23 
Näringslivsstrategi 2030 
Utvärdering Lysekils näringslivsstrategi 2014–2020 
Slutrapport Lysekil Fokus, Västsvenska Handelskammaren 
Slutrapport 100 företagsbesök på 100 dagar 
Sammanställning remissvar från företagarföreningar och företagsråd 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Monica Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsförslag att 
man påbörjar arbetet med att inkludera ett likvärdigt förhållningssätt till hela 
kommunens näringsliv och hela Lysekils kommun i strategin. 

Ulf Hanstål (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Maria Granberg (MP), Jan-Olof Johansson (S) och Ronald Rombrant (LP): Bifall till 
Monica Anderssons förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner näringslivsstrategi 2030 och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner Monica Anderssons med 
fleras tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Protokollsanteckning 

Ordförande godkänner Ronald Rombrants (LP) protokollsanteckning: 

Det noteras till protokollet att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde 7 oktober 
2020 bland annat beslutade att kommunstyrelsen årligen ska återrapportera till 
kommunfullmäktige vad som har genomförts när det gäller Näringslivsstrategi 
2030.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Näringslivsstrategi 2030 och att man påbörjar 
arbetet med att inkludera ett likvärdigt förhållningssätt till hela kommunens 
näringsliv och hela Lysekils kommun i strategin. 



 

  Kommunfullmäktige    
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Datum 

2020-09-23 

Dnr 

LKS 2020-000378 
 
Avdelningen för hållbar utveckling 
Renée Daun, 
renee.daun@lysekil.se 
 

Näringslivsstrategi 2030  

Sammanfattning 

Syftet med Näringslivsstrategi 2030 är den ska bidra till Lysekils vision 2030 
genom ett företagsklimat som bidrar till hållbar utveckling, ekonomisk, social och 
ekologisk, samt ökad företagsamhet och sysselsättning i hela Lysekils kommun. 
Lysekils kommun ska tillsammans, och i nära dialog, med det lokala näringslivet 
skapa bästa möjliga förutsättningar att driva företag. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Lysekils kommuns 
Näringslivsstrategi 2030. 

Ärendet 

2018-03-28 inkom en motion om att presentera en reviderad näringslivsstrategi. 
Ärendet remitterades till kommunstyrelsen som gav förvaltningen i uppdrag att 
revidera näringslivsstrategin. 

Förvaltningens synpunkter 

Avdelningen för hållbar utveckling konstaterade tidigt i arbetet att en revidering 
inte kunde bli aktuell då den befintliga strategin i stora delar inte är förenlig med 
rådande styrmodell.  

Lysekils näringslivsstrategi 2014–2020 hade dels en egen näringslivsvision, vilket 
strider mot beslutet att alla verksamheter ska bidra till den gemensamma visionen. 
Dels pekade strategin ut ett stort antal mål, varav vissa inte kommunen har 
rådighet över. Dessutom fastställdes aktiviteter/åtgärder i handlingsplanen för 
olika aktörer (politik, förvaltningar och företagarorganisationer). Ett sådant 
arbetssätt strider mot den nuvarande styrmodellen.  

När strategin utvärderades konstaterades också att de flesta mål som uppnåtts var 
de som avdelningen för hållbar utveckling själva ansvarade för. De övriga målen var 
i stor grad inte uppnådda bland annat på grund av bristande förankring. En av 
anledningarna till att implementera en ny styrmodell var att förankringen stärk när 
respektive verksamhet själv får prioritera vad som är viktigt ur ett kundperspektiv. 

Strategin hade inte heller nått målet om ett bättre företagsklimat vilket också 
tydliggjorde behovet om att en ny strategi behövdes. Sammantaget innebar detta att 
en revidering inte ansågs tillräcklig. Förvaltningens utvärdering återfinns i, bilaga 1. 

Kommunstyrelseförvaltningen beslutade att under våren 2019 anlita en 
utomstående part för att kartlägga orsaker till företagsklimatet och bistå med att ta 
fram ett förslag till handlingsplan i syfte att förbättra det. Uppdraget gavs till 
Västsvenska Handelskammaren som efter genomförande av intervjuer, enkät och 
dialogmöten lämnade ett förslag på handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat i 
Lysekils kommun, se bilaga 2.. 

http://www.lysekil.se/
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Ungefär 30 företag deltog i projektet med Västsvenska Handelskammaren. 
Företagen representerade olika branscher, mikro, små och medelstora företag från 
samtliga kommundelar.  

Efter projektet ville avdelningen för hållbar utveckling få in fler synpunkter och 
beslutade att genomföra 100 företagsbesök på 100 dagar under vintern 2019–2020. 
Även denna gång med beaktande av bransch, storlek och geografisk spridning. 
Resultaten av besöken sammanställdes i en rapport, se bilaga 3. 

Utvärderingen som gjorts av avdelningen för hållbar utveckling och rapporterna 
från projektet med Västsvenska Handelskammaren och de 100 företagsbesöken 
utgör, tillsammans med omvärldsbevakning, underlag till föreliggande 
Näringslivsstrategi 2030.  

Den nya strategin utgår ifrån Lysekils vision 2030 och därtill kopplade 
utvecklingsområden, FN:s Agenda 2030 och dess 17 hållbarhetsmål samt Lysekils 
kommuns styrmodell och värdegrund. De viktiga områden som anges i strategin 
och dess underliggande punkter är samtliga framtagna i arbetet som beskrivits 
ovan. Företagen och tjänstepersoner som medverkat i processen har lyft fram dessa 
som särskilt viktiga för ett gott företagsklimat och är att beaktas för samtliga 
verksamheter i sin planering.  

Till varje område har dessutom angivits övriga befintliga kommunala och regionala 
styrdokument samt förslag på hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 som stöd till 
verksamheterna i deras planerings- och målarbete. Minst en indikator per område 
är angiven och följs upp årligen av avdelningen för hållbar utveckling samt 
rapporteras till kommunstyrelsen.  

Avdelningen för hållbar utvecklings löpande uppgift som stödfunktion är att bidra 
med stöd i strategiska processer, rådgivning vid verksamhetsplanering samt 
kontroll genom årlig uppföljning, allt enligt styrmodellen. En bred förankring och 
samsyn i förvaltningarna är av avgörande betydelse för att uppnå god effekt av 
strategin. Implementeringsarbetet kommer därför att vara mycket viktigt och 
behöver ske på samtliga nivåer. Avdelningen för hållbar utveckling ansvarar för att 
strategin blir känd och att förvaltningarna ges goda förutsättningar att bidra, inom 
sina ramar, till ett bättre företagsklimat. Förankringsarbetet har redan påbörjats 
genom att avdelningen för hållbar utveckling besökt några av förvaltningschefernas 
ledningsgrupper och presenterat förslaget till näringslivsstrategi. Detta initiativ har 
mottagits väl i ledningsgrupperna som förstår syftet och strukturen i strategin. 
Avdelningen för hållbar utveckling kommer att intensifiera implementeringsarbetet 
efter politiskt antagande av strategin och har en plan för detta.  

Näringslivsstrategi 2030 har gått ut på remiss till samtliga företagarföreningar 
samt de företag som medverkade i företagsrådet under projektet med Västsvenska 
Handelskammaren. En synpunkt har inkommit och flera föreningar har meddelat 
att de är positiva till strategin och ser fram emot en fördjupad diskussion kring hur 
man kan bidra till förverkligandet, se bilaga 4. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Renée Daun 
Näringslivsutvecklare  
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Bilagor 

Näringslivsstrategi 2030 
Utvärdering Lysekils näringslivsstrategi 2014–2020 
Slutrapport Lysekil Fokus, Västsvenska Handelskammaren 
Slutrapport 100 företagsbesök på 100 dagar 
Sammanställning remissvar från företagarföreningar och företagsråd 
 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelseförvaltningen 
Avdelningen för hållbar utveckling 
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Inledning 
Syftet med näringslivsstrategin är att bidra till förverkligandet av Lysekils vision 2030 
som är direkt kopplad till Agenda 20301. Agendan består av 17 globala mål som 
beskrivs på https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/. 
 
 
Näringslivsstrategins övergripande mål är ett företagsklimat2 som bidrar till hållbar 
utveckling, ekonomisk, social och ekologisk, samt ökad företagsamhet och 
sysselsättning i hela Lysekils kommun.  
En bra kommunal basservice inom vård, skola och omsorg är en grundläggande 
förutsättning för att kunna arbeta med ett gott företagsklimat. Utgångspunkten för 
näringslivsstrategi 2030 är därför att allt som de kommunala verksamheterna gör, 
samt på vilket sätt saker utförs, påverkar medborgare, besökare och inte minst 
företagares syn på hur det är att leva, bo och verka i Lysekils kommun.  
 
Den styrmodell som används i Lysekils kommun är ett kraftfullt verktyg för att få 
verksamheterna att ta ansvar för planering och uppföljning av resultat och inte minst 
synen på kommunal verksamhet. På så vis identifieras också hur man kan bidra till ett 
förbättrat företagsklimat och sätta relevanta utvecklingsmål samt följa upp dessa. I en 
lärande kommun är grunden att arbeta med ständiga förbättringar.  
 
Näringslivsstrategi 2030 identifierar relevanta områden för förvaltningar och bolag att 
arbeta med i syfte att förbättra företagsklimatet. Områden har identifierats genom ett 
samarbete med Västsvenska Handelskammaren3, dialog med lokala företag4, 
förvaltningens utvärdering av tidigare näringslivsstrategi5 samt genom ett 
remissförfarande där lokala företag givits möjlighet att påverka denna 
näringslivsstrategi.  
 
Det är viktigt att Näringslivsstrategi 2030 bidrar till Agenda 2030. I strategin ges 
exempel på globala mål som åtgärder inom respektive område kan bidra till. 
Verksamheterna ska efter genomförd planering bedöma hur beslutade åtgärder har en 
positiv påverkan på Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling samt 
ange vilket/vilka mål som påverkas. 
 
 
 

 
 

1 Handlingsplan Agenda 2030, Regeringskansliet 
2 Summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen (Sv. Näringsliv 
definition.) 
3 Slutrapport Västsvenska Handelskammaren 
4 Slutrapport 100 företagsbesök på 100 dagar 
5 Utvärdering Lysekils näringslivsstrategi 2014 - 2020 

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
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Syftet med näringslivsstrategin 
Lysekils kommun har antagit vision Lysekil 2030 som anger att ”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.” 
 
För att tydliggöra visionen har fem områden identifierats som särskilt viktiga och också 
vad dessa innebär: 

• Lysekil – det hållbara samhället 
Vi ställer om till ett hållbart samhälle där det lokala och förnyelsebara är vårt 
förstahandsval – vi vågar satsa på vågorna, vinden, solen och jorden som ger oss 
energi och tillgångar. Vi värnar det unika i vår natur och står upp för kulturen – 
vi vågar uppskatta dess värden och möjligheter. 

• Lysekil – det attraktiva samhället året runt 
Lysekil är en attraktiv plats som erbjuder livskvalitet. Vi tar till vara på vårt 
unika läge med havet ständigt närvarande. Vi har balans i tillvaron men bejakar 
samtidigt kontraster – vi väger in kustsamhällets årsrytmer, olika miljöer och 
möjligheter. 

• Lysekil – kreativitet och framtidstro 
Vi känner stolthet över vår kommun, vår historia och tror på framtiden – vi gör 
vågen för människors och företags kreativa initiativ. Vi är en kommun med 
växtkraft, såväl i stadskärnan som i de mindre samhällena och ute på 
landsbygden. 

• Lysekil – den självklara mötesplatsen 
Vi är öppna för nya intryck och nya människor. Tillit och tolerans är honnörsord 
– vi vågar se varandra, mötas och utvecklas. Lysekil är känt för sitt goda 
värdskap, spännande aktiviteter och evenemang som lockar besökare året runt. 

• Lysekil – ledande inom maritima näringar 
Vi satsar på det som finns i, vid och på havet – vågor inspirerar oss. Ledande 
aktörer inom forskning, utveckling, utbildning och företagande inom den 
maritima sektorn ser det som en självklarhet att finnas i Lysekil. 

 

För att understödja visionen är syftet med näringslivsstrategin: 

Ett företagsklimat6 som bidrar till hållbar utveckling, ekonomisk, social 
och ekologisk, samt ökad företagsamhet och sysselsättning i hela Lysekils 
kommun.  
 

 
6 Summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen (Sv. Näringsliv 
definition.) 
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Om näringslivsstrategin  
Näringslivsstrategin är det verktyg som ska stödja utvecklingen av företagsklimatet i 
Lysekils kommun. Det befintliga läget beskrivs i förvaltningens analys av den tidigare 
näringslivsstrategin och i den rapport som tagits fram av Västsvenska 
Handelskammaren samt även i den rapport som skrevs efter att 100 företagsbesök 
genomförts på 100 dagar under 2019. Inriktningen är ett företagsklimat som bidrar till 
hållbar utveckling samt ökad företagsamhet och sysselsättning i hela Lysekils kommun. 
 
Slutsatsen av ovanstående analyser och arbete ger utgångspunkten för 
Näringslivsstrategi 2030. Allt som de kommunala verksamheterna, inklusive bolagen, 
gör samt på vilket sätt det görs påverkar medborgare, besökare och inte minst 
företagares syn på hur det är att leva, bo och verka i Lysekils kommun. Varje kommunal 
verksamhet har ett ansvar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för detta. 
Strategin och inriktningen för att utveckla ett hållbart företagsklimat är att: 
 
Lysekils kommun ska tillsammans, och i nära dialog, med det lokala 
näringslivet skapa bästa möjliga förutsättningar att driva företag.  
 
 
 
 

 
 
 
Bild: Lysekils kommuns näringslivsstrategi  
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Viktiga områden 
Nedan anges sex områden som identifierats som särskilt viktiga för ett gott 
företagsklimat. Områdena har fastställts genom arbetet som genomfördes tillsammans 
med Västsvenska Handelskammaren, de 100 företagsbesöken på 100 dagar samt 
förvaltningens analys av tidigare näringslivsstrategi. Angivna styrdokument som 
kopplas till varje område är vägledande och angivna indikatorer följs kontinuerligt upp 
av kommunstyrelseförvaltningen. För varje område anges exempel på vilka av FN:s 17 
globala mål för utveckling i Agenda 2030 som kan påverkas. 

Attraktiv plats     
 Upplevd trygghet 
 inkluderande, tillgängliga grönområden och offentliga mötesplatser 
 rikt kultur- och fritidsutbud 
 små och stora upplevelser året runt för människor i alla åldrar, med olika 

intressen i alla kommundelar 
 ett diversifierat bostadsutbud i hela Lysekils kommun 
 attraktiva gästhamnar.   

Styrdokument – Destinationsstrategi, riktlinjer för bostadsförsörjning, riktlinjer för ett 
strukturerat miljöarbete, riktlinjer för laddningsinfrastruktur, Grönstrategin. 
Indikator – SCB medborgarundersökning NRI (Nöjd Region Index) 
 
 

Entreprenörskap, innovationer och affärsutveckling       
 Mötesplatser för entreprenörer (Företagsarena) 
 stödaktörer och forskning (Innovationsarena/Kristineberg) 
 temafrukostar/luncher och dialogmöten med företagare, kommun, 

forskning/utbildning och övriga stödaktörer 
 effektiv upphandling. 

Styrdokument – Västra Götalandsregionens handlingsplan för små och medelstora 
företag, Västra Götalandsregionens program för entreprenörskap, Maritim 
näringslivsstrategi för norra Bohuslän 
Indikator – SKR Insikt (upphandling) 
 
 

God företagarservice             
 Information 
 tillgänglighet 
 bemötande  
 kompetens 
 rättssäkerhet 
 effektivitet. 

Styrdokument – Riktlinjer för arbete med ständiga förbättringar, riktlinjer för 
markanvisningar och exploateringsavtal, va-plan, lokala ordningsföreskrifter för 
Lysekils kommun, lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter, riktlinjer för ett 
strukturerat miljöarbete, riktlinjer för upphandling. 
Indikator – SKR Insikt (NKI total) 
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Infrastruktur och kommunikationer                 
 Kompetensförsörjning/arbetspendling med närhet till kunder och leverantörer 

för företagen 
 effektiva och miljövänliga transporter 
 digital infrastruktur/fiberutbyggnad. 

Styrdokument – Västra götalandsregionens regionala utvecklingsstrategi VG2020, 
Västra götalandsregionens trafikförsörjningsprogram, översiktsplan (ÖP 06), IT-
infrastrukturplan, riktlinjer för laddningsinfrastruktur  
Indikatorer – Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos (företag och 
organisationer i Lysekils kommun som upplever att brist på kompetent arbetskraft är 
ett hinder för att utveckla och expandera verksamheten, andel i procent). Post och 
telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning (tillgång till bredband om minst 100 
Mbit/s, andel i procent). 
 

Långsiktighet och tydlighet                
 Mod och handlingskraft hos både politiker och tjänstepersoner 
 vårt ledarskap skapar en organisationskultur som lägger grunden för ett gott 

värdskap som ska prägla all intern och extern kommunikation 
 breda politiska överenskommelser 
 se platsutveckling som en kärnverksamhet 
 våga göra fel och lära – ta ansvar för lösningen 
 kontinuerlig uppföljning av påbörjade insatser 
 kreativ samverkan mellan skola och näringsliv. 

Styrdokument – Lysekils kommuns styrmodell, riktlinjer för arbete med ständiga 
förbättringar. 
Indikatorer – SCB Medborgarundersökning NII (Nöjd Inflytande Index), Svenskt 
Näringslivs rankning (Sammanfattande omdöme) 
 

Värdskap och bemötande, attityder                                       
 Ett kundorienterat och problemlösande förhållningssätt internt och externt  
 återkoppling och kommunikation av planerade och genomförda insatser. 

Styrdokument – Medarbetarplattform, chefsplattform, värdegrund. 
Indikator – SKR Insikt (bemötande, tillgänglighet)  
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Arbetssätt  
Den styrmodell som används i Lysekils kommun är ett kraftfullt verktyg för att få 
verksamheterna att ta ansvar för synen på kommunala verksamheter och resultaten av 
insatser som görs i verksamheterna. Mot bakgrund av detta är det därför upp till varje 
verksamhet att identifiera hur man kan bidra till ett förbättrat företagsklimat och sätta 
relevanta mål samt följa upp dessa. I en lärande kommun är grunden att arbeta med 
ständiga förbättringar.  
 

 
 
Bild: Lysekils kommuns styrmodell 
 
Större övergripande insatser för att förbättra företagsklimatet hanteras 
inom kommunstyrelseförvaltningen och i arbetet med 
kommunfullmäktiges utvecklingsområden.  
Utvecklingsområdenas styrgrupper ska i sitt arbete inom utvecklingsområdena också 
beakta hur dessa kan bidra till ett gott företagsklimat. Kommunfullmäktige och 
nämnder kan också besluta om direkta förvaltningsuppdrag. 
 

 
 

 
Prioriterade större kommunövergripande insatser 

• Få ungdomar intresserade av entreprenörskap och att ha en positiv inställning till 
företagande 

• Ökad förståelse för varandras roller (företagarnas och tjänstepersonernas) 
• Regelförenkling (internt och externt) 
• Samverkan med företag och fastighetsägare 
• God markberedskap för verksamheter med behov av närhet till vattnet 
• Stötta företag som vill ställa om och jobba mer hållbart; ekonomiskt, socialt och 

ekologiskt 
• Gemensamma utvecklingsprojekt (kommun, företag och akademi) 
• Platsutveckling 

Verksamhetens grunduppdrag
Statlig styrning Kommunal styrning

Ekonomistyrning Plan för utveckling
av verksamheten

Kvalitetssäkring av
grunduppdraget

Utvecklings-
mål UppdragResurs-

fördelning
Principer,

ek.styrning
Kvalitets-
faktorer

Kvalitets-
indikatorer

Analysera
förutsättningar

Säkerställa
genomförande

PlaneraFölja
upp

Lysekils vision och värdegrund
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• Etableringsstrategi 
• Evenemangsstrategi 
• Bostadsförsörjning 
• Kompetensförsörjning (relevanta utbildningar, PRAO/praktik) 

 
 
Mindre specifika insatser för att förbättra företagsklimatet hanteras inom 
ordinarie verksamhet. 
 
Alla kommunala verksamheter ska i sin planering, utöver sin kärnverksamhet, beakta 
hur de kan bidra till utvecklingsområdena och ett bättre företagsklimat. 
 
Genom att prioritera insatser som hör hemma inom något av de sex viktiga områdena 
ovan säkerställs det att verksamheterna, inom sina ramar och möjligheter, bidrar.   
 

Stöd till genomförande och uppföljning – Avdelningen för hållbar utveckling  
Kommunstyrelseförvaltningen och avdelningen för hållbar utveckling har uppdraget att 
leda, samordna och stödja kommunens verksamheter i arbetet med att genomföra 
kommunfullmäktiges vision, värdegrund och utvecklingsmål. Detta görs utifrån ett 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. Inom ramen för detta 
uppdrag ska avdelningen för hållbar utveckling vara både en stöd- och kontrollfunktion 
för alla kommunens verksamheter i arbetet för att nå ett bättre företagsklimat. Utöver 
detta har avdelningen genom näringslivsutvecklare/företagslots ett operativt uppdrag. 
Detta uppdrag innebär bland annat att avdelningen ansvarar för att: 
 

• näringslivsrelaterad information når ut till kommunens företag 
• genomföra företagsbesök 
• utgöra företagslots 
• främja och facilitera dialog mellan företag och mellan företag och Lysekils 

kommun 
• bistå med kunskap och beslutsstöd genom omvärldsanalys och 

omvärldsbevakning både externt och internt 
 

 
 
Bild: Stödfunktionernas roller 
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Kontroll att beslut följs.
Uppföljning och analys
av resultat (som stöd till
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