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§ 187 Dnr 2021-000001 

Muntlig information på kommunstyrelsen 2021-12-01 

Sammanfattning 

Linnea Lämås, miljö- och klimatstrateg informerar om förslag till kommunernas 
klimatlöfte för 2022. Tolv klimatlöften föreslås för antagande.  
 
Tobias Källqvist, miljö- och klimatstrateg informerar om revideringen av VA-planen 
för Lysekils kommun. 
 
Christian Martins, administrativ chef, informerar om arbetet med översynen av 
föreningsbidrag. 
 
Karolina Samuelsson, kommundirektör informerar om kommunstyrelsens budget 
för 2022.  
 
Eva-Marie Magnusson, ekonomichef, redovisade uppföljningsrapport 4 för Lysekils 
kommun 
 
Helen Karlsson, HR-chef redovisar delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2021 
Anna Elvheim, kvalitetschef informerar om revideringen av riktlinjer för intern 
kontroll. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
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§ 188 Dnr 2021-000024 

Uppföljningsrapport 4 2021 för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen presenterar uppföljningsrapport 4 2021.  

Sammantaget visas en positiv avvikelse mot budget till och med oktober med  
1,9 mnkr. För helåret prognostiseras ett överskott med 0,9 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-21 
Uppföljningsrapport 4 2021, kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelseförvaltningens uppföljningsrapport 4 
2021 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 189 Dnr 2021-000411 

Redovisning till kommunstyrelsen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2021 

Sammanfattning 

Lysekils kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och skapa en god arbetsmiljö där 
alla medarbetare ska känna sig kreativa, trygga och engagerade. Arbetsmiljöarbetet 
ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet och ska ske i samverkan mellan 
arbetsgivare, medarbetare och fackliga organisationer. Alla anställda ska medverka 
för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö och minska riskerna för ohälsa och 
olycksfall i arbetet.  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp årligen och i december månad 
redovisas för kommunstyrelsen. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att 
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och 
ohälsa. Det innebär att man kontrollerar att de krav som ställs i föreskrifterna om 
systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) följs och att arbetsmiljöarbetet ger 
resultat och leder till en bättre arbetsmiljö för kommunens anställda.  

Det dagliga systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunens verksamheter bedrivs 
enligt framtagna riktlinjer och rutiner. Utifrån arbetsmiljöronder och 
undersökningar som ingår i dessa görs årligen en uppföljning som ska innehålla en 
sammanställning av vad som framkommit. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-08 
Presentation av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Lysekils Kommun 
Kommunövergripande resultat 
Riktlinjer för arbetsmiljöarbete 
Rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2021. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och förvaltningar 
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§ 190 Dnr 2021-000412 

Budget för kommunstyrelsen 2022 och plan för 2023-2024 

Sammanfattning 

Som en del i kommunens styrmodell tar varje nämnd/förvaltning fram en plan och 
budget för kommande år. Kommunstyrelsens plan beskriver hur förvaltningens 
arbete ska bedrivas för att på bästa sätt bidra till av kommunfullmäktige fastställda 
uppdrag, utvecklingsområden och mål.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-19 
Budget för kommunstyrelsen 2022 och plan för 2023-2024 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsförslag, 
Sponsringspolicy, förvaltningen ges i uppdrag att i enlighet med beslut i 
kommunstyrelsens ledningsutskott 2013 slutföra arbetet med sponsringspolicy och 
snarast, dock senast 2022-06-30, presentera förslag för kommunstyrelsen.  

Förbättring av företagsklimatet, förvaltningen ges i uppdrag att till 
kommunstyrelsen 26 januari 2022 redovisa vad kommunens verksamheter har 
planerat att göra under 2021 för att nå ett bättre företagsklimat samt vad 
kommunens verksamheter har planerat att göra inför 2022. Senast till 
kommunstyrelsens möte den 2 mars ska förvaltningen rapportera vad som har 
genomförts under 2021 vilket sedan enligt beslut i kommunstyrelsens ska 
vidarerapporteras till kommunfullmäktige, se dnr 2020-000376.      
 
Kommundirektören ges i uppdrag att till KS 26 januari 2022 redovisa:  

 vad anslaget till KD, som uppgår till 4,9 mkr, ska användas till och vilka 
effekter vi förväntas uppnå? 

 vad som har planerats och vad som har anslagits av kommunstyrelsens 
budget till trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. 

Kristian Fred (M) Christoffer Zakariasson (SD): Bifall till Ronald Rombrants 
tilläggsförslag. 
 
Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag, avslag på Ronald 
Rombrants med fleras tilläggsförslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Christina Gustavsson 
förslag och finner att kommunstyrelsen besluter enligt förslaget. 

Ordförande ställer Ronald Rombrants m.fl. tilläggsförslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår förslaget. 
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Omröstning begärs 

Ja-röst för avslag på Ronald Rombrants m.fl. tilläggsförslag. 

Nej-röst till Ronald Rombrants m.fl. förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 4 ja-röster, 4 nej-röster och 1 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   

Lars Björneld L X   

Björn Martinsson LP  X  

Kristian Fred M  X  

Christoffer Zakariasson SD  X  

Yngve Berlin K   X 

Summa  4 4 1 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar budget för kommunstyrelsen 2022 och plan för 2023-2024 
i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Reservation  

Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation. 

Kristian Fred (M) lämnar blank reservation. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen  

  



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-12-01 

 

10 (41) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 50E6ECF3840852F89B1AD8EF05180B50760D9E1905 

 

 

Reservation från Ronald Rombrant (LP) mot beslut att inte bifalla förslag 
om uppdrag i KS budget 2022.  

S, MP, L och KP röstade ner högst vettiga och rimliga förslag från Lysekilspartiet. Igen…  

Lysekilspartiet ville vid kommunstyrelsemötet den 1 december ge förvaltningen tre 
uppdrag:  

1 ta fram en sponsringspolicy 

2 redovisa vad som har planerats för att kommunen ska förbättra företagsklimatet  

3 till nästa kommunstyrelsemöte redovisa vad som har anslagits till 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete samt vad fem miljoner som 
budgeterats på kommundirektörens konto ska användas till och vilka effekter 
dessa miljoner ska resultera i.  

All tre tilläggsyrkanden röstades ner av S, MP, L och KP… 
____________________________________________________ 

I ärendet om antagande av kommunstyrelsens budget för 2022 föreslog Lysekilspartiet 
att tre uppdrag skulle ges till förvaltningen. 

För det första vill vi ge ett tydligt uppdrag att snarast ta fram en sponsringspolicy. 
Detta ska ses som ett svar på den interpellationsdebatt om sponsring av Skaftö Open 
som ägde rum vid senaste kommunfullmäktigemöte och den därpå i media följande 
debatten, bl a på ledarplats i Bohusläningen. Dessutom, mot bakgrund av att det redan 
2013 hade fattats ett beslut  om att ta fram  en sponsringspolicy förstår nog de flesta att 
det krävs en tydlighet vad det är politiken vill. 

För det andra, för mer än ett år sedan ställde sig kommunstyrelsen bakom ett 
tilläggsförslag från Lysekilspartiet som syftade till att väsentligt skärpa planering och 
uppföljandet av åtgärder i den nyligen antagna Näringslivsstrategi 2030 . Detta beslut 
har uppenbarligen helt ”glömts bort”…därför lämnade vi ett förslag på uppdrag till 
förvaltningen att redovisa vilka åtgärder som kommunens förvaltningar dels har 
planerat, dels har utfört. Detta för att vi ville förvissa oss om att det blivit verkstad av 
näringslivsstrategin och inte bara prat och en hyllvärmare. 

För det tredje föreslog Lysekilspartiet att kommundirektören till nästa 
kommunstyrelsemöte skulle ges i uppdrag att tydliggöra två saker i budgeten:    

• Hur mycket har avsatts till trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete av 
kommunstyrelsens budget och vilka åtgärder är planerade att genomföras?  

• Vad ska 4,9 miljoner kronor (7 % av kommunstyrelsens budget) som har 
anslagits till kommundirektören användas till och vilka effekter förväntas dessa 
miljoner ge? (Denna fråga ska också ses i ljuset av sponsringen av Skaftö Open, 
där en otydlighet om användande av budgetmedel till ett tecknande av 
sponsringsavtal utan politiska beslut).  

Jag tycker att det är anmärkningsvärt och närmast häpnadsväckande att de styrande 
partierna S, MP, L och KP röstade ned dessa förslag. Samtidigt är jag inte 
förvånad…förslag från oppositionen - oavsett hur bra de är - röstas närmast 
reflexmässigt ned. 

 

Ronald Rombrant, gruppledare för Lysekilspartiet  
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§ 191 Dnr 2021-000415 

Uppföljning av åtgärder intern kontroll 2020 

Sammanfattning 

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

Kommunstyrelsen har tidigare tagit del av nämndernas och bolagens granskningar 
med tillhörande åtgärdsförslag. Uppföljning av dessa åtgärder är nu genomförd och 
redovisas i bifogad bilaga. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-09 
Uppföljning av åtgärder intern kontroll 2020 nämnder och bolag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av genomförda åtgärder utifrån intern 
kontroll 2020. 

Beslutet skickas till 

Kvalitetschef 
HR-chef 
Kommunens revisorer 
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§ 192 Dnr 2020-000434 

Intern kontroll - sammanställning av granskning 2021 

Sammanfattning 

Sammanställning av nämndernas och de kommunala bolagens granskningar 
avseende intern kontroll 2021. Granskningen redovisas till kommunstyrelsen vilka 
har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen.  
Alla nämnder och kommunala bolag har utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer 
utfört intern kontroll. Inom de områden där det framkommit brister har åtgärder 
dokumenterats. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-09 
Sammanställning av granskning intern kontroll 2021 nämnder och bolag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av sammanställning av granskning avseende intern 
kontroll för år 2021 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
Kommunala bolag 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 193 Dnr 2021-000416 

Intern kontroll granskningsområden kommunstyrelsen 2022 

Sammanfattning 

Intern kontroll är en del i kommunens kvalitetsarbete och fungerar som ett stöd för 
att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt. Det handlar om 
att det som ska göras blir gjort på det sätt som det är tänkt. 

Följande områden föreslås för granskning inom Kommunstyrelsen under 2022:  

• Systematisk arbetsmiljö  

• Personuppgiftsincidenter 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-11 
Intern kontroll områden för granskning KS 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att granska följande processer/rutiner under 2022: 

• Systematisk arbetsmiljö  

• Personuppgiftsincidenter 

Beslutet skickas till 

Kvalitetschef 

 



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-12-01 

 

14 (41) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 50E6ECF3840852F89B1AD8EF05180B50760D9E1905 

 

 

§ 194 Dnr 2021-000458 

Yttrande över remiss av förslag till regional transportinfrastrukturplan 
för Västra Götaland 2022-2033 med tillhörande 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning  

Sammanfattning 

Västra Götalandsregionen har ansvar för att ta fram en regional 
transportinfrastrukturplan som en del av den nationella infrastrukturplanen. 
Förvaltningens uppfattning är att ”Regional plan för transportinfrastrukturen i 
västra Götaland 2022-2033) är ett väl genomarbetat dokument som på ett tydligt 
sätt beskriver såväl förutsättningar, inriktningar som hur medel ska fördelas under 
perioden. 

Som ett resultat av att arbetet förankrats i dialog via kommunalförbunden upplever 
kommunstyrelseförvaltningen att lokala åsikter i de allra flesta fall beaktats och 
tagits hänsyn till i programmet.   

Det tydligaste exemplet på när lokala och delregionala åsikter inte fullt ut beaktas 
finner förvaltningen rörande väg 161. 

Förvaltningens uppfattning är att det borde vara rimligt med byggstart av väg 161 
tidigare än 2926-2029 med tanke på hur lång tid denna process pågått, att medel för 
etappen varit allokerade under lång tid och att det finns en färdig åtgärdsvalsstudie 
(ÅVS) för sträckan. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-19 
Remiss av förslag till regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022-
2033 med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Emma Nohrén (MP): Bifall till förvaltningens förslag med tillägg att Lysekils 
kommun vill också göra regionen uppmärksammad på situationen för 
Lysekilsbanan. Just nu är banans framtid under utredning av Trafikverket. Om 
Trafikverket beslutar att järnvägen ska vara kvar kommer det behövas medel för en 
framtida upprustning. 

Lars Björneld (L): Bifall till Emma Nohréns förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen godkänner Emma Nohréns förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förvaltningens skrivelse som sin egen med tillägg att 
Lysekils kommun vill också göra regionen uppmärksammad på situationen för 
Lysekilsbanan. Just nu är banans framtid under utredning av Trafikverket. Om 
Trafikverket beslutar att järnvägen ska vara kvar kommer det behövas medel för en 
framtida upprustning.  
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Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 
Fyrbodals kommunalförbund 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 195 Dnr 2021-000471 

Samråd - Vindpark Vidar, avseende avgränsningssamråd för ett 
havsbaserat vindkraftsprojekt utanför territorialgränsen i norra 
Skagerrak 

Sammanfattning 

Zephyr Vind AB planerar att ansöka om tillstånd för att anlägga en vindkraftspark, 
med benämningen Vidar, i norra Skagerrak, ca 25 km väster om Väderöarna. 
Produktionen väntas kunna uppgå till cirka 5,5 TWh/år. Detta motsvarar ca 4 % av 
Sveriges elbehov. I södra delen av Skagerrak planeras ytterligare två 
vindkraftsparker, benämnda Mareld och Poseidon, med en produktionskapacitet på 
12 TWh respektive 5,5 TWh. Lysekils kommun har erbjudits tillfälle att lämna ett 
samrådsyttrande även på dessa parker.  

En ökning av tillförseln av förnyelsebar energi till det svenska energisystemet behövs 
i och med den klimatomställning av hela samhället som måste genomföras med hög 
takt under det närmaste decenniet. Samtidigt behöver andra effekter för människor 
och miljö bedömas och beaktas när nya anläggningar etableras.  

Aspekter som behöver belysas inför tillståndsansökan är bland annat:  

 Etableringens bidrag till att uppnå en fossilfri energiförsörjning  

 Parkens påverkan på besöksnäring, yrkesfiske, vattenbruk och andra berörda 
näringar  

 Hur förutsättningarna för båt- och friluftsliv samt landskapsbild och 
upplevelsevärden i kustmiljön påverkas  

 Effekterna på de marina ekosystemen, såväl positiva som negativa  

Havsplanen för Västerhavet (föreligger som förslag) behöver förtydliga var och i 
vilken omfattning havsbaserad vindkraft bör etableras. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-03 
Inbjudan till samråd - vindpark Vidar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelsen som sitt yttrande i ärendet. 

Beslutet skickas till 

Zephyr Vind AB  
Avdelningen för hållbar utveckling 
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§ 196 Dnr 2021-000459 

Långsiktig finansiering och ny utvecklad organisation för 
Kommunakademin Väst 

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbunds arbetsutskott beslutade 2020-10-08 att utse en 
arbetsgrupp bestående av kommundirektörer och en politisk styrgrupp bestående av 
direktionsledamöter i syfte att finna en långsiktig finansiering av Kommunakademin 
Väst.  

Arbetsgruppen har berett uppdraget tillsammans med kommundirektörsnätverket 
och har överlämnat förslag på dels långsiktig finansiering, dels förslag på en ny 
utvecklad organisation för samverkansytan till den politiska styrgruppen.  

Gällande den långsiktiga finansieringen har förvaltningen ingen specifik ståndpunkt 
men kan av rent praktiska orsaker finna det lämpligt att förlänga det nuvarande 
samverkansavtalet tills vidare vilket innebär en medfinansiering om 2,75 kr per 
invånare och år från och med 2023. Detta i sig innebär en förändring av 
basfinansieringen som i praktiken betyder att kommunernas del i att finansiera 
Kommunakademin Väst administreras via medlemsavgiften. Detta 
ställningstagande kräver samtliga kommuners godkännande.  

Förvaltningen menar att det förslag som presenteras, att Kommunakademin Väst 
fortsatt styrs av en styrgrupp och leds av en verksamhetsledare, men där 
verksamhetsledaren i sin tur leder arbetet i tre temagrupper.  
Kommunstyrelseförvaltningen delar förslagets bedömning att denna form av 
organisering leder till ökad effektivitet och ökat engagemang då grupperna kan 
besättas av personer som har specifik kunskap inom de olika områdena. 
Temagrupperna föreslås dessutom ges möjlighet att adjungera studenter till 
gruppen och att tillsätta uppgiftsorienterade arbetsgrupper vilket ytterligare bör 
stärka förutsättningarna för en effektiv organisering av Kommunakademin Väst.    

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-04 
Ny organisering och förtydligat uppdrag för Kommunakademin Väst 
Kommunakademin Väst – samproduktion mellan Fyrbodals kommuner och 
Högskolan Väst 2018–2021 
Sammanträdesprotokoll Förbundsdirektionen § 82 AU 2021-10-07 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förordar att nuvarande samverkansavtal förlängs tills vidare 
vilket innebär en medfinansiering om 2,75 kr per invånare och år från och med 
2023. 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 
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§ 197 Dnr 2021-000019 

Delegationsbeslut 2021 - kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Inga delegationer att redovisa på dagens sammanträde. 
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§ 198 Dnr 2021-000013 

Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2021-12-01 

Sammanfattning 

• Delårsrapport från Fyrbodals kommunalförbund 2021-08-31 

• Minnesanteckningar uppföljning 3 för socialnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden 

• Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-11-04, § 167 - budget 
2022 och plan 2023-2024  

• Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-11-01, § 107 - budget 2022 
plan för 2023-2024 utbildningsförvaltningen 

• Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-11-01, § 112 - Budget 2022 
och plan 2023-2024 - arbetslivsförvaltningen 

• Snabbprotokoll från Fyrbodals kommunalförbund 2021-10-28 

• Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-11-02, § 99- Ekonomisk 
åtgärdsplan 

• Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-11-02, § 100 - månadsuppföljning 
sep-21 

• Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-11-02, § 101 - Budget 2022 

• Protokoll från KHF Lysekils omsorgsbostäder 2021-09-10 

• Protokoll från rådet för folkhälsa och socialhållbarhet 2021-09-17 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärende till protokollet den  
1 december 2021. 
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§ 199 Dnr 2021-000002 

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör 

Sammanfattning 

Kommundirektören informerar om: 

 Verksamhetsplanering och budgetarbete pågår 

 ÖP ute på samråd, informationstillfällen intern/externt har genomförts 

 Arbetsmiljöverket, AMV inspektionsmeddelande inkommit 

 Utifrån ny och utvecklad rutin för ärendehantering kommer åtgärder och 
utveckling att ske 

 Påbörjar utvärdering av styrmodellen genom c-uppsats 

 Arbetsgrupp bildad för dialog kring etablering statens servicecenter 

 Inrätta visselblåsarfunktion – samarbete SML eller Fyrbodal 

 Chefsforum tema statistik genomfört 

 Ny upphandling av dataskyddsombud har påbörjats  

 Ser över möjligheten om samverkan mellan SML civilt försvar 

 Gemensam satsning mellan bolagen och kommunen kring julljus  

 Framtagande av gemensamt årshjul för större aktiviteter/kommunikation 
med bolagen 

 Samarbetet/ansvarsfördelningen kommunen och LEVA i Lysekil AB, förslag 
till avtal klart till årsskiftet 

 Rambo – frågor under utveckling är arrendenivåer, hantering lakvatten 
Sivik, projektledning avfallsplan 

 Samarbete kring trygghetsfrågorna med bolagen 

 Gemensam hantering vid företagsetableringar 

 Arbete kring åtgärder för intern kontroll  

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

 Möte den 2 december med Fastighetsägarnas branschorganisation 

 Den 13 december är det ett dialogmöte kring Statens servicecenter  

 Landshövdingen har bjudit in den 15 december till Vara konserthus för att 
fira det gemensamma arbetet med kommunernas klimatlöften. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 200 Dnr 2021-000491 

Begäran från socialnämnden om godkännande av den negativa 
budgetavvikelsen 

Sammanfattning 

Socialnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna den negativa 
budgetavvikelsen som prognostiserades i uppföljningsrapport 3, eftersom beslutad 
åtgärdsplan inte får effekt innevarande år. Då socialnämnden nu fått besked om 
statliga bidrag och konstaterat att kostnadsutvecklingen inom hemvården är lägre 
än i tidigare redovisade prognoser, förbättrar dessa faktorer prognosen. Förslaget är 
därför att avslå socialnämndens hemställan. 

Kommunfullmäktige har tidigare godkänt en negativ avvikelse på 7,4 mnkr, där 
nämndens tidigare överskott täcker en del och resterande avvikelse på 5,1 mnkr 
godkändes. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-12 
Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-11-02, § 99 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yngve Berlin (K): Avslag på förvaltningens förslag, bifall till socialnämndens 
begäran. 

Jan-Olof Johansson (S) och Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Jan-Olof Johanssons och Ronald Rombrants förslag.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå socialnämndens 
hemställan om att godkänna en negativ budgetavvikelse på 11,7 mnkr, då ny prognos 
visar förbättrad resultatprognos samt att socialnämnden genomför beslutad 
åtgärdsplan för att komma i balans till år 2022. 

Reservation 

Yngve Berlin anmäler blank reservation 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 201 Dnr 2021-000027 

Uppföljningsrapport 4 2021 för Lysekils kommun  

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram Uppföljningsrapport 4 per oktober 
2021. Dialoger har genomförts mellan nämndernas presidier och kommunstyrelsens 
presidium, som har fått del av nämndernas uppföljningsrapporter.  

Den samlade bedömningen är att resultatet 2021 blir 29,1 mnkr för kommunen 
vilket är 19,3 mnkr bättre är budgeterat resultat om 9,8 mnkr. 

Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av utbetalning av ekonomiskt 
bistånd, prognosen är en negativ avvikelse på 6,7 mnkr för 2021 i jämförelse med 
budget. Kommunfullmäktige har godkänt en avvikelse motsvarande 8 mnkr vid 
uppföljningen per februari. 

Socialnämnden har tidigare redovisat ökade kostnader till följd av placeringar. 
Kommunfullmäktige beslutade att godkänna ett underskott på 7,4 mnkr vid 
Uppföljningsrapport 2. Nämnden skulle använda sitt tidigare överskott för att på så 
sätt hantera en del av underskottet, nämnden försämrade sin prognos till 
uppföljningen per augusti, -11,7 mnkr. Nu har nämnden redovisat en prognos som är 
bättre än i Uppföljningsrapport 3 och som är i storleksordningen som vid 
Uppföljningsrapport 2, 7,8 mnkr. 

Sammantaget har nämnderna förbättrat sina prognoser i jämförelse med 
Uppföljningsrapport 3, men totalt är det en negativ budgetavvikelse för 
verksamheterna som vägs upp av bland annat skatteintäkter som har en stor positiv 
budgetavvikelse. 

Kommunen kommer att nå balanskravet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-24 
Uppföljningsrapport 4 2021 för Lysekils kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Uppföljningsrapport 4 
2021. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 202 Dnr 2021-000445 

Samlokalisering av kommunal för- och grundskolan på Skaftö 

Sammanfattning 

Under 2020 uppmärksammades ett behov av att förbättra förutsättningarna för 
skolverksamheten på Skaftö. En förstudie genomfördes av kommunens 
fastighetsenhet på uppdrag av Utbildningsnämnden.  

Förstudien visa fördelar av att samlokalisera förskola och skola på Skaftö och belyser 
fem olika alternativa lösningar varav den som förordas är en nybyggnation i 
anslutning till Bottnahallen i Grundsund. 

Utbildningsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att uppdra åt 
samhällsbyggnadsnämnden att fortsätta arbetet.  

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom tidigare utredningar och förordar 
en fortsatt fördjupad förstudie som ska inkludera beskrivning av lokallösning för 
biblioteket, förslag till hantering av dagens lokaler som i så fall skall lämnas och 
också en mer fördjupad analys av kostnadsbilden för genomförande. 

Fortsatt hantering sker under förutsättning att utrymme beslutas i kommunens 
investeringsplan framåt. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-14 
Utredningsrapport - förutsättningar för samlokalisering av kommunal för- och 
grundskola på Skaftö 
Protokollsutdrag från utbildningsnämndens 2020-10-06 § 110 – Samlokalisering av 
kommunal för- och grundskola på Skaftö  
Slutrapport -Förstudie Skaftö skola, 2021-09-16 
Protokollsutdrag från utbildningsnämndens 2021-10-04 § 91 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut att 
samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att genomföra en fördjupad förstudie för 
en ny gemensam förskola/skola vid Bottnahallen i Grundsund. Studien ska också 
omfatta beskrivning av lokallösning för biblioteket, förslag till hantering av dagens 
lokaler som i så fall ska lämnas och också en mer fördjupad analys av 
kostnadsbilden för genomförande. Studien ska vara klar under 2022 och 
återrapporteras till kommunstyrelsen för slutligt beslut i kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 203 Dnr 2021-000456 

Investeringsbudget 2022  

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen 
arbetat fram ett förslag till investeringsbudget 2022 samt plan 2023 – 2024 med 
utgångspunkt av budgetbeslut i kommunfullmäktige 2021-06-23. Vissa 
omprioriteringar har gjorts efter beslutet då några projekt inte startat i den 
omfattning som tidigare planerats. Ett nytt projekt, lakvatten Sivik, som inte tidigare 
redovisats har nu lagts in i planen. Eftersom större projekt skjutits på framtiden har 
andra projekt prioriterats från listan över investeringsbehov och 
lokalförsörjningsplanen samt nya investeringar.  

Självfinansieringsgraden 100 procent uppnås eftersom investeringsvolymen var låg i 
början av beräkningsperioden. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-17 
Förslag till investeringsbudget 2022 och plan 2023–2024. 
Protokolls utdrag från samhällsbyggnadsnämndens 2021-11-04, § 166 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om nyinvesteringsram 
om 39,5 mnkr och godkänna projekt som löper över flera år. Större projekt beslutas i 
kommunfullmäktige efter förstudier. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 204 Dnr 2021-000486 

Översyn av föreningsbidrag  

Sammanfattning 

I budget för 2019 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att 
genomföra en översyn av de olika bidrag som kommunen årligen betalar ut till 
föreningslivet.  

I uppdraget ingick att se över den organisatoriska strukturen, det vill säga vilken 
eller vilka verksamheter som är mest lämplig att hantera och bevilja ansökningar om 
kommunens olika bidrag. 

Översynen/utredningen har över tid genomförts i samverkan mellan olika 
funktioner på berörda förvaltningar. Ett relativt stort antal kontaktar har tagits med 
andra kommuner i syfte att inhämta kunskap, erfarenheter och inspel.  

Det ska i sammanhanget nämnas att det inte finns något lagbundenhet att en 
kommun ska ge bidrag till föreningar och ideella organisationer. Vidare är det heller 
inte tänkt att kommunens bidrag till fullo ska täcka verksamheterna, 
bidragsgivningen är ett komplement, och inte ett alternativ, till att driva 
verksamheten i egen regi eller att upphandla den. 

Utredningen redogör för flera alternativa förslag gällande regelverk. Man behandlar 
också den organisatoriska hemvisten, olika bidragsformer, syfte och målbild samt 
olika problemställningar kopplat till bidragsgivning.  

Sammanfattningsvis föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige beslutar om ett 
förändrat regelverk enligt alternativ två i utredningen (bilaga 1). Man föreslår också 
att förslaget till syfte och målbild med kommunens bidragsgivning fastställs, att 
dagens olika bidragstyper kvarstår, att nuvarande organisatoriska hemvister för 
bidragsgivningen förblir oförändrade, samt att ett antal andra mindre ändringar 
görs enligt bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-08 
Översyn av verksamhets- och lokalbidrag samt organisation 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Att ärendet återremitteras till förvaltningen för 
förtydliganden av hur bidragen nu fördelas mellan olika föreningar och mottagare, 
att utredningen förtydligar vilka grupper av föreningar som kommunen prioriterar 
(barn, unga, äldre…), att syftet med kommunens föreningsbidrag förtydligas, att 
regelverket förtydligas, att krav som ställs på föreningar förtydligas mm. Det bör 
vidare framgå av utredningen hur vi säkerställer att kommunen lever upp till 
kommunens ambitioner med barnkonventionen. 
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Emma Nohrén (MP): Bifall till förvaltningens förslag med tillägg att 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att under 2022 göra en 
fördjupad utredning med fokus på kommunens hantering av föreningsbidrag, och 
som bl.a. ska omfatta: 

• Koppling till vision, mål och utvecklingsområden. 

• Syfte med kommunens bidragsgivning. 

• Fördelningen av bidrag mellan barn- och ungdomar respektive vuxna. 

• Jämställdhet, transparens och integration. 

• Tydliga kriterier och regler för bidrags berättigande och krav på 
återrapportering. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta ställa sig bakom 
utredningens förslag samt att dessa ska börja gälla 2022-06-30. 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att under 2022 göra en 
fördjupad utredning med fokus på kommunens hantering av föreningsbidrag, och 
som bl.a. ska omfatta: 

• Koppling till vision, mål och utvecklingsområden. 

• Syfte med kommunens bidragsgivning. 

• Fördelningen av bidrag mellan barn- och ungdomar respektive vuxna. 

• Jämställdhet, transparens och integration. 

• Tydliga kriterier och regler för bidrags berättigande och krav på 
återrapportering. 

Reservation 

Ronald Rombrant (LP) anmäler blank reservation.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 205 Dnr 2021-000464 

Taxa inom livsmedelsområdet samt för kontroll inom ekologisk 
produktion och material i kontakt med livsmedel 

Sammanfattning 

Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter i kraft. Genom förordningen 
förändras regelverket för finansieringen av livsmedelskontrollen.  

Den stora skillnaden mot dagens system är att det nuvarande systemet med 
förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts med ett system med obligatorisk 
efterhandsdebitering. 

Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med Miljöförvaltningen som säger 
att denna successiva övergång till den nya modellen sannolikt innebär en något 
högre kostnad under 2024 och 2025 men att det i dagsläget inte går att räkna fram 
vad den exakta kostnaden kommer att bli. Miljöförvaltningen framför dock att detta 
kommer klarna mer under 2022. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-19 
Protokollsutdrag från miljönämnden i mellersta Bohuslän 2021-10-29, § 55 
Förslag till livsmedelstaxa för Lysekils kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslag till taxa 
inom livsmedelsområdet att gälla från den 1 januari 2022. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 206 Dnr 2021-000364 

Taxor hamnenheten 2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-20 att återremittera ärendet med 
motiveringen att den förändrade båtupplagstaxan kan leda till omständlig logistik, 
risk för lägre beläggning på de kommunala båtupplagen, fler båtar i villaträdgårdar, 
högre tröskel för möjligheten för grupper av kommunmedborgare att äga/nyttja 
fritidsbåt.  

Hamnenheten har därför tagit fram ett nytt förslag där upplagstaxorna återgår till 
samma modell som tidigare är beslutade av kommunfullmäktige. Dock är priserna 
justerade med 2 % i likhet med övriga taxor. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-19 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-11-04, § 164 med bilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yngve Berlin (K): Bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade taxor.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ytterligare en översyn av 
taxorna ska göras inför 2023.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 207 Dnr 2021-000278 

Kommunernas klimatlöften inför 2022  

Sammanfattning 

Kommunernas klimatlöften är en satsning som ska underlätta för kommuner att 
genomföra klimatinsatser. Bakom satsningen står Klimat 2030 - Västra Götaland 
ställer om, en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och 
Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Satsningen består 
av 20 konkreta åtgärder, där kommunerna har rådighet, som är beprövade och som 
ger stor utsläppsminskning. Varje kommun beslutar om hur många löften de vill 
anta. Satsningen genomfördes första gången under 2020 då Lysekils kommun antog 
14 löften.  

Förslag till vilka av de 20 klimatlöftena Lysekils kommun ska avge 2022 har tagits 
fram i dialog med kommunens förvaltningar och bolag. De 12 klimatlöften som 
föreslås för antagande bedöms fullt genomförbara under 2022 och ligger i linje med 
de olika inriktningsbeslut kommunen fattat, samt med åtaganden kommunen gjort i 
andra sammanhang. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-30 
Beskrivning av kommunernas klimatlöften inför 2022 
20 klimatlöften inför 2022 
Uppföljning av kommunernas klimatlöften 2021 i Lysekil 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de klimatlöften som 
beskrivs i tjänsteskrivelsen. Beslutet gäller även för kommunens helägda bolag. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 208 Dnr 2021-000402 

Revidering av VA-plan för Lysekils kommun 

Sammanfattning 

En VA-plan (vatten- och avloppsplan) för Lysekils kommun beslutades av 
kommunfullmäktige hösten 2016. Under det senaste året har 
kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten i 
mellersta Bohuslän och LEVA i Lysekil AB gemensamt arbetat med en revidering av 
VA-planen. Fokus i revideringen har legat på att uppdatera bedömningen av 
områden som i dagsläget inte ingår i verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster och att utifrån detta förnya deras klassning.  

Förslaget till reviderad VA-plan är anpassat till samrådsversionen av ny 
översiktsplan. I VA-planen finns en övergripande tidsplanering för VA-utbyggnaden 
i ett tioårsperspektiv. 

LEVA i Lysekil AB, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöenheten i mellersta 
Bohuslän och kommunstyrelseförvaltningen bör utöver att verka för att genomföra 
planens åtgärder även fortsätta sitt upparbetade samarbete i VA-plangruppen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-24 
VA-plan 2021 med bilagor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade VA-planen 
och ger kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, 
miljöenheten i mellersta Bohuslän samt LEVA i Lysekil AB i uppdrag att genomföra 
de i planen angivna åtgärderna.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 209 Dnr 2021-000231 

Revidering av Riktlinjer för intern kontroll 

Sammanfattning 

Då de gamla riktlinjerna för intern kontroll gällde till och med 2020 har nya 
riktlinjer utarbetats.  

Arbetsprocessen med intern kontroll har visat sig kunna bli mer effektiv och utifrån 
det har vissa justeringar i riktlinjerna gjorts.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-09 
Riktlinjer för intern kontroll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa reviderade riktlinjer för 
intern kontroll. Riktlinjerna gäller även för de helägda kommunala bolagen.  

Riktlinjerna ersätter tidigare Riktlinjer för intern kontroll, LKS 2017–588. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 210 Dnr 2021-000457 

Revidering av arkivreglemente 

Sammanfattning 

Det föreligger ett behov av revidering av arkivreglementet som senast reviderades av 
kommunfullmäktige i november 2019. Förändringen innebär att arkivmyndigheten 
fastställer dokumenthanteringsplan för Lysekils kommun, istället för 
kommunstyrelsen och nämnder. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-09 
Reviderat arkivreglemente  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa reviderat arkivreglemente. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 211 Dnr 2021-000479 

Organisatorisk hemvist för IT-avdelningen 

Sammanfattning 

Det har under en period, av och till, diskuterats var den mest lämpliga 
organisatoriska hemvisten för IT-avdelningen är. Den nuvarande organisationen har 
över tid visat sig innebära en strukturell obalans då styrningen (ISG och SML-SG) av 
SML-IT huvudsakligen sker och kanaliseras via kommunstyrelseförvaltningen. 

I realiteten innebär detta att personalansvaret och arbetsmiljön ligger hos 
samhällsbyggnad medan styrning och beslut om verksamheten ligger på 
kommunstyrelsen. 

En genomförd utredning visar på att mycket talar för att IT-avdelningen ligger 
förvaltningsorganisatoriskt fel och bör flyttas från samhällsbyggnadsförvaltningen 
till kommunstyrelseförvaltningen.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-03 
Svar på utredningen om IT-avdelningens organisatoriska hemvist 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att IT-avdelningen flyttas 
från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen från och med 2022-01-01.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 212 Dnr 2021-000492 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Sammanfattning 

Som en konsekvens av IT-avdelningens flytt från samhällsbyggnadsnämnden till 
kommunstyrelsen behöver båda nämnderna reglemente justeras i relevanta delar. 

Den ändring som föreslås är följande tillägg i nuvarande reglemente; 

 IT-verksamhet, i enlighet med avtal om gemensam IT-funktion 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-12 
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa det justerade 
reglementet för kommunstyrelsen att börja gälla 2022-01-01. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 213 Dnr 2021-000495 

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente 

Sammanfattning 

Som en konsekvens av IT-avdelningens organisatoriska flytt från 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen behöver båda nämnderna 
reglemente justeras i relevanta delar. 

Samhällsbyggnadsnämnden har också tidigare tagit över personal och därtill 
hörande verksamhet från Lysekils Hamn AB. Detta verksamhetsområde behöver 
därför skrivas in i reglementet. 

Följande förändringar föreslås gällande reglementets verksamhetsområden; 

 Tas bort: IT-verksamhet, i enlighet med avtal om gemensam IT-funktion 

 Nytt: Hamnenhetens ansvarsområde: Gästhamnar, Husbilar, Bryggor, 
Kajer, Sjösäkerhetsanordningar.   

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-12 
Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa det justerade 
reglementet för samhällsbyggnadsnämnden att börja gälla 2022-01-01. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 214 Dnr 2021-000478 

Behörighet att underteckna handlingar för Lysekils kommun - tillika 
firmatecknare 

Sammanfattning 

I Lysekils kommun dokumenteras behörighet för befattningshavare att underteckna 
handlingar kopplande till respektive förvaltning och nämnd.  

Behov har framkommit av att lista behörigheter att också underteckna handlingar 
övergripande för hela kommunen. 

Förvaltningen gör bedömningen att föreslagna behörigheter svarar upp mot behov 
och också ger god rättssäkerhet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-03 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa behörighet att 
underteckna handlingar för Lysekils kommun tillika firmatecknare enligt följande: 

Kommundirektör  Karolina Samuelsson 

Administrativ chef  Christian Martins 

Ekonomichef   Eva-Marie Magnusson 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

 

 



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-12-01 

 

37 (41) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 50E6ECF3840852F89B1AD8EF05180B50760D9E1905 

 

 

§ 215 Dnr 2021-000220 

Svar på medborgarförslag - Inrättande av ett tillgänglighetspris 

Sammanfattning 

Tillgänglighet är en prioriterad fråga i Lysekils kommun och förvaltningen ser 
generellt positivt på alla initiativ och åtgärder som kan leda till en ökad tillgänglighet 
i kommunen.  

Då Lysekils kommun har ett antal olika priser för olika ändamål och målgrupper, 
avser kommunen att under våren 2022 göra en översyn och ett omtag av de priser 
och utmärkelser som finns i dagsläget. I det arbetet ingår även tillgänglighet. När 
översynen är klar, kommer en samlad bedömning göras avseende nytta, behov och 
effekter av de befintliga priserna. Detta kan leda till att vissa priser och utmärkelser 
avskaffas medan andra nya införs. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-19 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska 
anses vara besvarat i enlighet med vad som anförs i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 216 Dnr 2018-000163 

Svar på motion från Christoffer Zakariasson (SD) angående utbyggnad 
av Brastad sporthall 

Sammanfattning 

Christoffer Zakariasson, (SD) har i en motion 2018-08-10 föreslagit utbyggnad av 
Brastad sporthall med plats för kafeteria och ungdomsgård. Vidare föreslås en 
översyn av golvet i sporthallen som motionären menar är halt med risk för skador. 

Kommunstyrelsen behandlade motionen 2020-10-07 och beslutade att 
återremittera ärendet för att undersöka möjligheten att skapa en attraktiv plats för 
barn och ungdomar i Brastad och för ett klargörande av skicket på golvet i hallen.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att motionen ska anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i 
förvaltningens tjänsteskrivelse. Kommunstyrelseförvaltningen tolkar 
samhällsbyggnadsnämndens beslut som att man anser att motionen i stort har 
besvarats i tidigare tjänsteskrivelser. Bland annat redogörs i tjänsteskrivelsen 2020-
11-25 för diverse kompletteringar gällande golvet i hallen. 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämnden inte 
berört den del av återremissen från kommunstyrelsen som gäller att undersöka 
möjligheten för att skapa en attraktiv plats för barn och ungdomar i Brastad. 
Eventuellt beror detta på att ett sådant uppdrag bör ligga hos utbildningsnämnden 
och inte hos samhällsbyggnadsnämnden. Uppdraget är dessutom avsevärt bredare 
än att komplettera den aktuella motionen som primärt handlar om en utbyggnad av 
Brastad sporthall.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har som ambition att ta ett större grepp om Brastad 
sporthall omkring 2023-2024. Målsättningen är då att dels göra underhåll av 
ytskikt, bygga om apparat rum. dels att få med LEVA i Lysekil AB i en 
solcellsanläggning. Det finns också planer på en eventuell utbyggnad av gymmet, 
men behov och utformning av gymmet måste först utredas av fritidsenheten.  

Kommunstyrelseförvaltningen menar att återremissen om förutsättningarna för en 
lokal ungdomsgård, kräver ytterligare utredning vilket bör ske gemensamt av 
utbildnings- och samhällsbyggnadsförvaltningarna, och att kommunfullmäktige ger 
dem detta uppdrag. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-22 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-17, § 244 med bilagor 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-03-15, § 39  
Motion 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Christoffer Zakariasson (SD): Bifall till motionens förslag punkt 1 ”Utbyggnad av 
idrottshallen med plats för en kaféteria samt plats för ungdomsgård”.  
Punkt 2 gällande golvet i idrottshallen anses besvarad med hänvisning till vad som 
anförs i tjänsteskrivelsen 2021-10-22. 

Yngve Berlin (K) och Kristian Fred (M): Bifall till Christoffer Zakariassons förslag. 

Jan-Olof Johanson (S): Att remittera ärendet till utbildningsnämnden gällande 
punkt 1 i motionen ”Utbyggnad av idrottshallen med plats för en kaféteria samt plats 
för ungdomsgård” med återredovisning senast februari 2022. 

Ajournering  

Mötet ajourneras under tiden 16.40-16.50 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Christoffer Zakariassons m.fl. förslag mot Jan-Olof Johanssons 
förslag i punkt 1 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jan-olof Johanssons 
förslag. 

Omröstning begärs 

Ja-röst till Christoffer Zakariassons m.fl. förslag. 

Nej-röst till Jan-olof Johanssons förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 3 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Jan-Olof 
Johanssons förslag. 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S  X  

Emma Nohrén MP  X  

Ronald Rombrant LP  X  

Christina Gustavsson S  X  

Lars Björneld L  X  

Björn Martinsson LP  X  

Kristian Fred M X   

Christoffer Zakariasson SD X   

Yngve Berlin K X   

Summa  3 6  
 

  



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-12-01 

 

40 (41) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 50E6ECF3840852F89B1AD8EF05180B50760D9E1905 

 

 

Fortsatt beslutsgång 

Ordförande frågar om punkt 2 gällande golvet i idrottshallen anses besvarad med 
hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen 2021-10-22 och finner att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att punkt 2 anses besvarad med 
hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen 2021-10-22.   

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till utbildningsnämnden gällande 
punkt 1 i motionen ”Utbyggnad av idrottshallen med plats för en kaféteria samt 
plats för ungdomsgård” med återredovisning senast februari 2022. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att punkt 2 gällande golvet i 
idrottshallen anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen 
2021-10-22 och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att punkt 
2 anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen 2021-10-22. 

Beslutet skickas till 

Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 217 Dnr 2021-000518 

Ledamotsinitiativ från Moderaterna - förslag för ökad trygghet i Lysekil 

Sammanfattning 

Moderaterna har genom Kristian Fred (M) väckt följande ärende, ledamotsintiativ 
(KL kap 4, § 20): 

Med bakgrund i och som komplement till kommunens trygghetslöfte och 
säkerhetsstrategens föredragning på kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-03, 
är det nu dags för de styrande partierna i Lysekil att gå från ord till handling. 

Det är bra att strategiska resurser har avdelats till kommunens brottsförebyggande 
och trygghetsfrämjande arbete. Nu bör det snarast tilldelas medel för att göra det 
möjligt att avropa operativa resurser. Dessa operativa resurser ska ha möjlighet att 
ingripa mot bland annat ungdomar med normbrytande beteende och i övrigt 
medverka till att i samklang med övriga goda krafter skapa en ökad trygghet för 
medborgarna i Lysekils kommun. 

Mot bakgrund av ovan föreslår Moderaterna i Lysekil att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra åt kommundirektören: 

- Att snarast, utan att invänta vidare utvärdering, sätta igång processen med 
att ansöka om LOV3 områden inom Lysekils tätort i linje med 
säkerhetsorganisationens förslag. 

- Att vara beredd att omedelbart då LOV3 ansökan godkänts, återstarta 
ordningsvaktsverksamheten med bemanning av tvåmannapatrull söndag till 
torsdag 18.00-24.00 samt fredag och lördag 18.00-03.00. 

- Att säkerställa att medborgarna i Lysekils kommun på ett enkelt sätt kan 
komma i kontakt med ordningsvakterna då händelser inträffar som kan 
föranleda ordningsvakternas ingripande.  

- Att säkerställa att ordningsvakterna bereds möjlighet att med lämpligt 
fordon, snabbt kunna förflytta sig inom och mellan LOV3 områdena. 

- Att inom ramen för kommunens budgeterade överskott omfördela 2 miljoner 
kr för att finansiera dessa åtgärder under 2022. 

Beslutsunderlag 

Ledamotsintiativ inkommit 2021-11-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan-Olof Johansson (S): Att remittera ärendet till kommundirektören för utredning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till kommundirektören för 
utredning. 

Beslutet skickas till 

Kommundirektören 
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