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§ 142 Dnr 2021-000001 

Muntlig information på kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Presentation  

Karolina Samuelsson, kommundirektör presenterade sig för kommunstyrelsen. 

ÖP 

Kristina von Schenck Johansson, processledare och Cecilia Lindström, arkitekt från 
Arkverk, informerade om samrådshandling för ny översiktsplan ÖP i Lysekils 
kommun.  

Förslaget till samrådshandling är en digital översiktsplan, Förslaget till ny 
översiktsplan kommer att finnas som fysiska utställningar på kontaktcenter i 
kommunhuset samt på Folkets Hus i Grundsund och Folkets Hus i Brastad. 

Samråd pågår under ca två månader, november-december. Om tidplanen håller ska 
fullmäktige anta ny översiktsplan i oktober 2022. Beslutet kommer då att ske på 
kommunfullmäktiges första möte efter valet.  

Uppföljning 3 

Eva-Marie Magnusson, ekonomichef svarar på frågor om uppföljning 3 per augusti 
2021.  

Riktlinjer för investering 

Eva-Marie Magnusson, ekonomichef informerar om Riktlinjer för investering. 
Riktlinjerna har arbetats fram i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Även politiska avstämningar har gjorts under tiden. 

För att stödja det praktiska arbetet kommer riktlinjerna att kompletteras med regler 
och rutiner.  

Detaljplan för Södra Stockevik 

Matti Lagerblad, plankoordinator informerar om detaljplan för Södra Stockevik, 
Grönskult 1:42 m.fl. Skaftö. Planförslagets syfte är att skapa förutsättningar för att 
anlägga en friskvårdsanläggning inklusive hotell och tillhörande annexbyggnader. 

Detaljplan för Södra Stockevik antogs av kommunfullmäktige mars 2016 och 
upphävdes av Mark- och miljödomstolen juli 2017. Mark- och miljödomstolens 
motiv var att planförslaget skulle innebära en påtaglig skada på områdets natur- och 
kulturvärden. 

Med hänsyn till Mark- och miljödomstolens dom har planen omarbetats. 
Planområdets areal har reducerats från 11,2 ha till ca 3,9 ha, det aktuella området 
berörs inte längre av strandskydd samt att byggrätter för nya bostäder utgår. 
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Näringslivsranking 

Reneé Daun, näringslivsutvecklare och Susann Haggren från Svenskt näringsliv 
informerar om 2021 års näringslivsranking. Svenskt näringslivs definition av 
företagsklimat är ”Företagsklimat är summan av de institutioner, attityder, regler 
och kunskaper som möter företagaren i vardagen”. 

Undersökningen i Lysekils kommun var svarsfrekvensen 55 procent, totalt 100 svar 
från företagarna. Grunderna för ett gott företagsklimat är: 

1. Vilja och ledarskap. 

2. Företagen är kunder. 

3. Öppen dialog och förtroendefulla samtal. 

Svenskt näringslivs förslag på prioriteringar är bland annat att inkludera 
näringslivet i det brottsförebyggande arbetet, se över handläggningstider, 
tillgänglighet och bemötande.  

Fullmäktigeberedningen  

Maria Granberg och Annette Calner informerade om arbetet i Fullmäktigeberedning 
2050. Uppdraget som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2019 i samband med 
budget, var att beskriva och ge förslag på strukturella åtgärder för att möta 
framtiden. Fullmäktigeberedningen ska slutredovisa uppdraget under innevarande 
mandatperiod. Beredningen består av en ledamot från varje parti i fullmäktige. 

Kommunstyrelsens beslut 

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

Uppföljning 3 för kommunstyrelsen 2021 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har i enlighet med kommunens styrmodell upprättat 
uppföljningsrapport 3 för 2021. Rapporten omfattar redovisning av kvalitetsfaktorer 
för grunduppdraget, utvecklingsmål, personaluppgifter samt ekonomiskt utfall per 
augusti med prognos för helåret. 

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 1,7 mnkr huvudsakligen beroende på vakanser. I årsprognosen redovisas ett 
överskott om 0,5 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-22 
Uppföljningsrapport 3 2021 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 3 för 2021 för kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 144 Dnr 2021-000361 

Samrådshandling ny översiktsplan för Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska alla Sveriges kommuner ha en aktuell 
översiktsplan (ÖP). Planen ska redogöra för hur kommunen avser att använda, 
utveckla och bevara sina mark- och vattenområden i ett långsiktigt perspektiv.   

Det är en lång process att ta fram en översiktsplan och förankringen sker i flera steg. 
Programmet är ett första steg i framtagandet av översiktsplanen och redovisar 
underlag, syfte samt mål för det fortsatta arbetet. Under programskedet samlar 
kommunen in erfarenheter och synpunkter som är relevanta som beslutsunderlag.  

Ett program för en ny översiktsplan för Lysekils kommun ”Vi formar framtiden” 
antogs av kommunstyrelsen 1 november 2017.   

Med utgångspunkt från vad som framkom i programmet har nu ett förslag till 
samrådshandling tagits fram för beslut i kommunstyrelsen.  

Förslaget till samrådshandling är en digital översiktsplan, men där det även är lätt 
att skriva ut önskade delar av planen, eller hela innehållet. Förslaget till ny 
översiktsplan kommer även att finnas som fysiska utställningar på kontaktcenter i 
kommunhuset samt på Folkets Hus i Grundsund och Folkets Hus i Brastad. 

Under samrådet presenterar kommunen ett förslag till översiktsplan för 
kommuninvånare, myndigheter, föreningar och grannkommuner med flera. 
Inkomna synpunkter sammanställs sedan i en samrådsredogörelse. Därefter 
revideras planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-13 
Sändlista för samrådshandling ny översiktsplan för Lysekils kommun 
Samrådshandling  
https://storymaps.arcgis.com/collections/00a0f56753504bf08c5cd8f422371b57 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att det presenterade förslaget till en digital översiktsplan 
för Lysekils kommun skickas på samråd till berörda organ som kommunens förslag 
till ny översiktsplan. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Avdelningen för hållbar utveckling, för vidare befordran till berörda 

 

https://storymaps.arcgis.com/collections/00a0f56753504bf08c5cd8f422371b57
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§ 145 Dnr 2021-000367 

Planering av ny ansökan inför kommande programperiod 2023-2027 
med Leader 

Sammanfattning 

Nu pågår planeringen inför en ny programperiod för Leader, där det finns förslag på 
ny utvecklingsstrategi men för ett nytt geografiskt område, där kommunerna i 
nuvarande Leader Bohuskust och gränsbygd går samman med kommunerna i 
nuvarande Leader Södra Bohuslän. 

Ett utkast av strategin har funnits tillgänglig för inspel under sommaren.  

Strategin ska vara Jordbruksverket tillhanda 15 oktober 2021, och till den behöver 
det finnas avsiktsförklaringar från de kommuner som ska ingå i det nya 
Leaderområdet. 

Leader Bohuskust och gränsbygd har inkommit med en skrivelse till kommunen om 
att erhålla en avsiktsförklaring från kommunen om att medverka i bildandet av ett 
nytt leaderområde. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-06 
Inkommen skrivelse från Leader Bohuskust och gränsbygd 
Blankett avsiktsförklaring 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att underteckna avsiktsförklaringen om att bilda 
leaderområde. 

Beslutet skickas till 

Leader Bohuskust och gränsbygd 
Avdelningen för hållbar utveckling 

 



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-10-06 
 

10 (45) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 D22F0CFB6EB71F561313062F5042B1B090A5DA97F1 

 

 

§ 146 Dnr 2021-000348 

Yttrande över remiss om regional fysisk planering enligt plan- och 
bygglagen - omedelbar justering 

Sammanfattning 

Plan- och bygglagens (PBL) 7 kapitel om regional fysisk planering har reviderats och 
började gälla den 1 januari 2019. Finansdepartementet anser att det finns 
förutsättningar för att Västra Götalandsregionen ska kunna omfattas av 7 kap i PBL. 
Innan beslut fattas i frågan har samtliga berörda kommunalförbund och kommuner 
fått möjlighet att yttra sig i frågan.  

Lysekils kommun anser i likhet med Fyrbodals kommunalförbund att Västra 
Götalandsregionen inte ska gå vidare med hemställan om att bli regionplaneorgan 
enligt Plan- och bygglagen. Ett arbete bör dock snarast inledas där region, 
kommuner och kommunalförbund tillsammans klargör vilka frågor/områden inom 
fysisk planering som är viktiga och/eller angelägna att samverka kring.” 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-20 
Remiss om regional fysisk planering - VGR som regionplaneorgan 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Emma Nohrén (MP): Avslag på förvaltningens förslag. 
 
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlåta förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt 
remissvar till Västra Götalands Regionen.   

 

Paragrafen förklaras omedelbar justerad. 

Reservation 

Emma Nohrén (MP) anmäler skriftlig reservation. 

Beslutet skickas till 

regionstyrelsen@vgregion.se 
Fyrbodals kommunalförbund  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

  



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-10-06 
 

11 (45) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 D22F0CFB6EB71F561313062F5042B1B090A5DA97F1 

 

 

Reservation från Miljöpartiet de Gröna i Lysekil i ärendet ”Yttrande 
över remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen” 
 
Vi reserverar oss mot förslaget att anta förvaltningens förslag till yttrande över 
remiss om regional fysisk planering enligt- plan och bygglagen. Vi ser stora positiva 
fördelar med regionens förslag och skulle gärna sett ett mer positivt förslag från 
kommunen. Vi tror att detta förslag skulle gynna Lysekils kommun och regionen 
som helhet, framförallt i frågor gällande infrastruktur, klimatanpassning samt 
arbetet mot klimatförändringar och för ökad biologiska mångfald.   
 
För Miljöpartiet de Gröna i Lysekil 
 
Emma Nohrén 
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§ 147 Dnr 2021-000235 

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av intern kontroll av inköp 
och upphandling gällande entreprenader och konsulter vid större kaj- 
och bryggprojekt  

Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av Lysekils kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en 
granskning av inköps- och upphandlingsprocessen gällande entreprenader och 
konsulter vid större kaj- och bryggprojekt. Granskningens syfte är att bedöma om 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden genomför inköp och 
upphandlingar av kaj- och bryggprojekt med en tillräcklig intern kontroll. 

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar med en uppdatering av riktlinjer för 
investeringar tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslag till 
riktlinjer planeras vara klart under september månad. I de uppdaterade riktlinjerna 
kommer det att presenteras ett avsnitt med nämndernas roller och ansvar. Parallellt 
pågår ett arbete med att forma regler och rutiner för investeringsprocessen.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-10 
Granskningsrapport med missiv 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-24, § 119 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att översända förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt 
eget yttrande till kommunrevisionen. 

Beslutet skickas till 

PwC 
Kommunrevisionen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 148 Dnr 2021-000349 

Behörighet att underteckna handlingar inom kommunstyrelsens 
verksamheter - firmatecknare 

Sammanfattning 

Förteckningen ”Behörighet att underteckna handlingar inom kommunstyrelsens 
verksamheter” listar vilka funktioner inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
som har behörighet underteckna vissa typer av handlingar. Förteckningen har 
reviderats med anledning av rekrytering av ny kommundirektör. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-06 
Behörighet att underteckna handlingar inom kommunstyrelsens verksamheter, 
tillika firmatecknare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa behörighet att underteckna handlingar 
inom kommunstyrelsens verksamhetsområde tillika firmatecknare enligt bilagan. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 149 Dnr 2021-000229 

Finansrapport oktober 2021 

Sammanfattning 

Enligt riktlinjer för finansverksamheten ska ekonomiavdelningen lämna en 
finansrapport till kommunstyrelsen. 

Redovisningen visar att kommunen och dess helägda bolag samlat uppfyller kraven 
som fastställts i riktlinjer för finansverksamhet i Lysekils kommun. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-14 
Sammanställning av nyckeltal per bolag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Finansrapport augusti 2021. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 150 Dnr 2021-000347 

Ledamöter till arvodesberedningen  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-01, § 127 att tillsätta en arvodesberedning och 
att kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet fick i uppdrag att utse två 
personer vardera som ska ingå i arvodesberedningen.  

Ordförande och oppositionsrådet har utsett följande personer att ingå i 
arvodesberedningen: 

• Christina Gustavsson (S) 

• Maria Andersson (C) 

• Gert-Ove Forsberg (LP) 

• Lars Setterberg (M)  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-24 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-09-01, § 127 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer ledamöterna till arvodesberedningen.   

Beslutet skickas till 

Arvodesberedningen 
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§ 151 Dnr 2021-000019 

Delegationsbeslut 2021-10-06 - kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelseförvaltningen. 

Kommundirektör 

 Attestförteckning 2021-09-29 för kommunstyrelseförvaltningen 

Upphandlaren 

 Deltagande i upphandling av kontorsmaterial 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll 6 oktober 2021. 
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§ 152 Dnr 2021-000011 

Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2021-10-06 

Sammanfattning 

 Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-08-31, § 77 - månadsrapport  
juni 2021 

 Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-09-27, § 90 - U3 2021 

 Direktionsmötet från Fyrbodals kommunalförbund i korthet 2021-09-23 

 Delårsrapport aug 2021 - Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

 IMY:s beslut om tillstånd till Rambo AB om kamerabevakning på Siviks 
avfallsanläggning - DI-2020-11405 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll 
6 oktober 2021. 
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§ 153 Dnr 2021-000002 

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör  

Sammanfattning 

Kommundirektören informerar om: 

 Delårsbokslutet ger underlag för analys och lärande 

 Hållbarhetsvecka med högt engagemang  

 Kommundirektörsmöte Fyrbodal 

 Dialog kring strategisk utveckling i Västra Götaland 

 Ökat fokus kvalitet i ärendeberedning 

 Näringslivsrankingen utmanar 

 Fördjupning kring systematiskt arbetsmiljöarbete och kompetensförsörjning 
återkommer till kommunstyrelsen 

 Unga kommunutvecklare blir kvar 

 Rutin covid -19 och distansarbete 

 Åtgärdsplan implementering skolsystemet Haldor 

 Lärande i delårsbokslutet 

 Kompetensförsörjningsplan arbetas fram 

 Underlag för lönebildning framåt 

 Förvaltningen lånar ut VD till Lysekils Hamn AB 

 Ta emot praktikanter, samarbete över avdelningsgränser 

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

 Möte med Fyrstads flygkraft om budget 

 Möte med Trafikverket 8 september 

 Ny miljöstrateg Linnea Lämås 

 Möte med kommunakademin Väst 12 oktober 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 154 Dnr 2021-000027 

Uppföljning 3 för Lysekils kommun 2021 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 3 per augusti 
2021, vilket är kommunens delårsbokslut.  

Det samlade prognostiserade resultat för 2021 är 23,3 mnkr för kommunen vilket är 
13,5 mnkr bättre är budgeterat resultat om 9,8 mnkr. 

Svårt att styra är kostnadsutvecklingen för utbetalning av ekonomiskt bistånd, där är 
prognosen en negativ avvikelse på 7,4 mnkr för 2021 i jämförelse med budget. 
Kommunfullmäktige har godkänt en avvikelse motsvarande 8 mnkr vid 
uppföljningen per februari.  

Ökade kostnader finns också till följd av placeringar av barn och unga samt vuxna. 
Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna ett underskott motsvarande 
prognosen vid uppföljningsrapport 2, på 7,4 mnkr. Socialnämnden har nu en 
prognos som avviker från tidigare godkänt underskott, vilket kräver ytterligare 
åtgärder.  

Bedömningen är att kommunen har en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt 
perspektiv men pandemins påverkan och avsaknad av indikatorer gör det svårare att 
föra en bedömning utifrån verksamhetsperspektivet. Den samlade bedömningen är 
att det med fortsatt utvecklingsarbete finns en potential att nå god ekonomisk 
hushållning utifrån de kriterier som kommunfullmäktige beslutade i budget 2021. 

Kommunens helägda bolag prognostiserar positiva resultat förutom Havets Hus AB, 
som påverkas av restriktioner till följd av pandemin. 

Kommunen kommer att nå balanskravet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-29 
Uppföljningsrapport 3 2021 Lysekils kommun 
Ram per nämnd 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yngve Berlin (K): Bifall till förvaltningens förlag punkt 1.  

Ändringsförslag på punkt 2, Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens presidium i 
uppdrag att bjuda in socialnämndens presidium för en dialog, för att informera sig 
om socialnämndens faktiska behov för verksamhet i balans. 

Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag. Tilläggsförslag att 
nämndernas budgetramar för 2021 räknas upp i enlighet med Bilaga 1 till 
uppföljningsrapport 3 KF Budget. 

Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag samt bifall till Ronald 
Rombrants tilläggsförslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 3 2021 för 
Lysekils kommun och finner att kommunstyrelsen godkänner enligt förslaget. 

Ordförande ställer Ronald Rombrants och Christina Gustavsons förslag mot Yngve 
Berlins förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronald Rombrants 
och Christina Gustavsons förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Ronald Rombrants 
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 3 
2021 för Lysekils kommun. 

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens presidium i uppdrag att bjuda in 
socialnämndens presidium för en dialog kring åtgärder för budget i balans och årets 
prognos. 

Kommunstyrelsen beslutar att nämndernas budgetramar för 2021 räknas upp i 
enlighet med Bilaga 1 till uppföljningsrapport 3 KF Budget. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 155 Dnr 2021-000329 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns begäran om utökad budget för 
2022 

Sammanfattning 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän anhåller om utökad ram 2022 på 1,3 mnkr med 
anledning av ökad efterfrågan av nämndens verksamhet. Lysekils kommunen står 
för 43 procent av budgeten och det skulle innebära 559 tkr. I budget 2022 finns ett 
index på 1,9 procent för uppräkning mellan år 2021 och 2022, vilket motsvarar 
44 tkr. Kostnadsökningen skulle alltså bli 515 tkr. Förslaget är att avslå begäran. 

Lysekils kommun har redan fattat beslut om budget 2022. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-09 
Protokollsutdrag från miljönämnden i mellersta Bohuslän 2021-04-21, § 17 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiga att avslå begäran från 
miljönämnden i mellersta Bohuslän om utökad ram 2022. 

Beslutet skickas till 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Kommunstyrelseförvaltningen  

 



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-10-06 
 

22 (45) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 D22F0CFB6EB71F561313062F5042B1B090A5DA97F1 

 

 

§ 156 Dnr 2021-000365 

Exploateringsavtal för detaljplan Södra Stockevik, Grönskult 1:42 med 
flera Skaftö Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har till planförslaget för Södra Stockvik, Grönskult 
1:42 m. fl. upprättat ett exploateringsavtal. 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att avtalet följer kommunens riktlinjer 
för markanvisning och exploateringsavtal. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-07 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-24, § 135 med bilagor 
Checklista för exploateringsavtal för Södra Stockvik, Grönskult 1:42 m.fl. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulf Hanstål (M), Jan-Olof Johansson (S), Daniel Arvidsson (SD), Christina 
Gustavsson (S) och Ricard Söderberg (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Emma Nohrén (MP): Avslag på förvaltningens förslag. 

Yngve Berlin (K): Bifall till förvaltningens förslag, med ändringsförslag, att 
”Startbesked för annexbyggnad får inte ges innan slutbesked har utfärdats för en 
väsentlig och betydande del av friskvårdsanläggningens huvudbyggnad”. 

I exploateringsavtalet (punkt 4) och i plan- och illustrationskartan (villkor för 
startbesked) finns en skrivning om slutbesked för annexbyggnad, som lyder: 

”Slutbesked för annexbyggnad får inte ges innan ett slutbesked har utfärdats på 
miniminivå i form av ett interimistiskt slutbesked för en väsentlig del av 
friskvårdsanläggningens huvudbyggnad”.  

Den skrivningen bör (i båda fallen) ändras till följande: ”Startbesked för 
annexbyggnad får inte ges innan slutbesked har utfärdats för en väsentlig och 
betydande del av friskvårdsanläggningens huvudbyggnad”. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Ulf Hanstål m.fl. förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Ulf Hanståls m.fl. förslag. 

Omröstning begärs 

Ja-röst för bifall. 

Nej-röst för avslag. 
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Omröstningsresultat 

Med 6 ja-röster, 1 nej-röst och 2 ledamöter som avstår beslutar kommunstyrelsen 
enligt Ulf Hanstål m.fl. förslag. 

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   

Daniel Arvidsson SD X   

Yngve Berlin K X   

Summa  6 1 2 

 

Fortsatt beslutsgång 

Ordförande ställer Yngve Berlins ändringsförslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår ändringsförslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att underteckna exploateringsavtal 
avseende detaljplan för Södra Stockvik, Grönskult 1:42 m. fl. Skaftö Lysekils 
kommun. 

Reservation 

Yngve Berlin (K), reservation till förmån för eget förslag. 

Emma Nohrén (MP), skriftlig reservation. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Reservation från Emma Nohrén (MP) mot kommunstyrelsens beslut 2021-10-06 - 
Exploateringsavtal för detaljplan Södra Stockevik 

 

Miljöpartiet har i samhällsbyggnadsnämnden yrkat på återremiss då vi tycker att det 
finns flera saker i underlaget som saknas. Då vi inte fått gehör för det så yrkar vi 
avslag på såväl exploateringsavtal som detaljplan och reserverar oss mot beslutet att 
gå vidare med detta. För tydlighetens skull har vi samma reservationstext i båda 
ärendena.  
 
Orsaker till att vi reserverar oss mot beslutet: 

1. Avloppsreningsverket är redan idag kraftigt underdimensionerat på Skaftö 
vilket leder till bräddning varje sommar och därmed kraftig föroreningsrisk av 
vattnet i Gåsörännan utanför Skaftö. Det anslutande havet är ett Natura 2000 
område och i närområdet etablerar man nu vattenbruk. För att skydda 
badvatten, framtidens näringar, människors hälsa och biodiversitet kommer en 
uppgradering av avloppsreningsverket behöva göras. Detta har även visat sig 
med all tydlighet under sommarens störtregn där badvattnen i Lysekil blev 
otjänliga till följd av just bräddning och underdimensionering. Ombyggnaden av 
Lysekils avloppssystem är i startfas med överföring av avloppsvatten från Skaftö 
till Långeviksverket i Lysekil. Det är däremot inte försvarbart att 
nybyggnationer tillåts utan att klimatsituationen tas i beaktande. Lysekil är inte 
klimatanpassat alls idag. Det är vidare orimligt att hela kostnaden för utbyggnad 
av avloppssystemet för att tillgodose privata intressen ska belasta kommunen. 
Avloppshanteringsfrågan måste behandlas så att skattebetalarnas pengar inte 
går till att finansiera ett avloppsreningsverk som krävs för en exploatering som 
bara kommer gynna de allra rikaste och människor som inte har någon 
anknytning till kommunen. SBF bör därför ta fram ett exploateringsavtal där 
kostnaderna för ny avloppsreninglösning till stor del belastar exploatören.  

 
2. Nya vägar och parkeringar skall tas fram av någon med kompetens att bedöma 

bortfall av natur, biodiversitet och ekosystemtjänster. Exploatör kan inte själv få 
bestämma t ex vilka träd som skall fällas utan detta skall göras i samråd med 
personer som besitter uppdaterad naturkompetens. SBF bör ta fram ett förslag 
på hur detta skall göras så att kommunens naturmiljö eller viktiga 
ekosystemtjänster inte blir lidande. 

 
3. Granskningsutlåtandet bör gå i linje med MMD som slog fast att detaljplanen 

skulle innebära en påtaglig skada på områdets natur- och kulturvärden. Detta 
får endast ske om undantag enligt miljöbalken 4 kap §1 andra stycket är 
tillämpligt. Planförslaget beskrev att förslaget var utveckling av befintlig tätort. 
Domstolen slog fast att området inte låg i anslutning till någon tätort och att 
Stockevik dessutom är för litet för att anses vara tätort. I granskningsutlåtandet 
står det i flera olika bilagor att planförslaget utvecklar befintlig tätort. Detta 
stridet alltså mot MMDs dom och bör justeras. 
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4. Granskningsutlåtandet från SBF har tagits fram utan personal som besitter 

kompetens inom klimat, ekosystemfunktion och naturvärden. Det blir tydligt 
när man i granskningsutlåtandet från SBF finner påståenden som står i strid 
med MMDs utlåtande och lyder: ”förändringen av markanvändningen bedöms 
inte medföra påtaglig skada för naturvärden i området”. Sådana uttalanden 
tyder på en resursbrist inom förvaltningen och för att kunna bedöma 
naturinventeringarna, ekosystemtjänsterna och klimatpåverkan behöver även 
denna kompetens vara med i granskningsutlåtandet. SBF bör därför anskaffa sig 
denna kompetens låta den få en betydande roll i utlåtandearbetet för att vi 
politiker skall kunna få en helhetsbild av var exploateringen innebär. 
Exploateringsförfarandet bör således frysas tills denna kompetens kommit på 
plats.  

 
 
Lysekil den 6 Oktober 2021 
 
 
Emma Nohrén 
För Miljöpartiet de gröna i Lysekil 
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§ 157 Dnr 2021-000366 

Antagande av detaljplan Södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl. Skaftö 
Lysekil 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för 
detaljplan Södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl. Skaftö Lysekil. 

Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2021-08-24 §136 godkänt 
granskningsutlåtandet samt förslaget till detaljplan för Södra Stockevik, Grönskult 
1:42 m.fl. samt att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 
27 § Plan- och bygglagen (2010:900)   

Kommunstyrelseförvaltningens granskning syftar till att bedöma om förslaget till 
detaljplan ligger i linje med antagna styrdokument och avsikterna i Lysekils 
kommuns vision. Att bedöma utredningar, för och nackdelar samt ställnings-
taganden i planen och planprocessen ingår inte i kommunstyrelseförvaltningens 
granskning. 

Planförslaget anses överensstämma väl med översiktsplanen för Lysekils kommun, 
ÖP 06. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-10 
Checklista för granskning av detaljplan Södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl. Skaftö 
Lysekil 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-24, § 136 
Plankarta och illustrationskarta 
Planbeskrivning 
Granskningsutlåtande 
Samrådsredogörelse 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Behovsbedömning 
Skötselplan 
https://lysekil.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-
detaljplaner/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/skafto.html 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Emma Nohrén (MP). Avslag på förvaltningens förslag. 

Ulf Hanstål (M), Daniel Arvidsson (SD) och Ricard Söderberg (S): Bifall till 
förvaltningens förslag. 

Ronald Rombrant (LP): Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
avsluta planprocessen för Södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl. med motiveringen 
att två av de fyra grunderna till att Mark- och miljööverdomstolen upphävde 
fullmäktiges beslut 2016-03-31 inte är åtgärdade. 
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Yngve Berlin (K): Bifall till förvaltningens förslag med ändringsförslag, att 
”Startbesked för annexbyggnad får inte ges innan slutbesked har utfärdats för en 
väsentlig och betydande del av friskvårdsanläggningens huvudbyggnad”. 

”Slutbesked för annexbyggnad får inte ges innan ett slutbesked har utfärdats på 
miniminivå i form av ett interimistiskt slutbesked för en väsentlig del av 
friskvårdsanläggningens huvudbyggnad”.  

Den skrivningen bör (i båda fallen) ändras till följande: ”Startbesked för 
annexbyggnad får inte ges innan slutbesked har utfärdats för en väsentlig och 
betydande del av friskvårdsanläggningens huvudbyggnad”. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Ulf Hanstål m.fl. förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Ulf Hanståls m.fl. förslag. 

Omröstning begärs 

Ja-röst för bifall. 

Nej-röst för avslag. 

Omröstningsresultat 

Med 6 ja-röster och 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Ulf Hanstål m.fl. 
förslag. 

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   

Daniel Arvidsson SD X   

Yngve Berlin K X   

Summa  6 3  

 

Fortsatt beslutsgång 

Ordförande ställer Yngve Berlins ändringsförslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår ändringsförslaget. 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Södra 
Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl. Skaftö Lysekil. 

Reservation 

Emma Nohrén (MP) anmäler skriftlig reservation. 

Ronald Rombrant (LP), anmäler reservation till förmån för eget förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Reservation från Emma Nohrén (MP) mot kommunstyrelsens beslut 2021-10-06 - 
Antagande av detaljplan Södra Stockevik 

 

Miljöpartiet har i samhällsbyggnadsnämnden yrkat på återremiss då vi tycker att det 
finns flera saker i underlaget som saknas. Då vi inte fått gehör för det så yrkar vi 
avslag på såväl exploateringsavtal som detaljplan och reserverar oss mot beslutet att 
gå vidare med detta. För tydlighetens skull har vi samma reservationstext i båda 
ärendena.  
 
Orsaker till att vi reserverar oss mot beslutet: 

5. Avloppsreningsverket är redan idag kraftigt underdimensionerat på Skaftö 
vilket leder till bräddning varje sommar och därmed kraftig föroreningsrisk av 
vattnet i Gåsörännan utanför Skaftö. Det anslutande havet är ett Natura 2000 
område och i närområdet etablerar man nu vattenbruk. För att skydda 
badvatten, framtidens näringar, människors hälsa och biodiversitet kommer en 
uppgradering av avloppsreningsverket behöva göras. Detta har även visat sig 
med all tydlighet under sommarens störtregn där badvattnen i Lysekil blev 
otjänliga till följd av just bräddning och underdimensionering. Ombyggnaden av 
Lysekils avloppssystem är i startfas med överföring av avloppsvatten från Skaftö 
till Långeviksverket i Lysekil. Det är däremot inte försvarbart att 
nybyggnationer tillåts utan att klimatsituationen tas i beaktande. Lysekil är inte 
klimatanpassat alls idag. Det är vidare orimligt att hela kostnaden för utbyggnad 
av avloppssystemet för att tillgodose privata intressen ska belasta kommunen. 
Avloppshanteringsfrågan måste behandlas så att skattebetalarnas pengar inte 
går till att finansiera ett avloppsreningsverk som krävs för en exploatering som 
bara kommer gynna de allra rikaste och människor som inte har någon 
anknytning till kommunen. SBF bör därför ta fram ett exploateringsavtal där 
kostnaderna för ny avloppsreninglösning till stor del belastar exploatören.  

 
6. Nya vägar och parkeringar skall tas fram av någon med kompetens att bedöma 

bortfall av natur, biodiversitet och ekosystemtjänster. Exploatör kan inte själv få 
bestämma t ex vilka träd som skall fällas utan detta skall göras i samråd med 
personer som besitter uppdaterad naturkompetens. SBF bör ta fram ett förslag 
på hur detta skall göras så att kommunens naturmiljö eller viktiga 
ekosystemtjänster inte blir lidande. 

 
7. Granskningsutlåtandet bör gå i linje med MMD som slog fast att detaljplanen 

skulle innebära en påtaglig skada på områdets natur- och kulturvärden. Detta 
får endast ske om undantag enligt miljöbalken 4 kap §1 andra stycket är 
tillämpligt. Planförslaget beskrev att förslaget var utveckling av befintlig tätort. 
Domstolen slog fast att området inte låg i anslutning till någon tätort och att 
Stockevik dessutom är för litet för att anses vara tätort. I granskningsutlåtandet 
står det i flera olika bilagor att planförslaget utvecklar befintlig tätort. Detta 
stridet alltså mot MMDs dom och bör justeras. 
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8. Granskningsutlåtandet från SBF har tagits fram utan personal som besitter 

kompetens inom klimat, ekosystemfunktion och naturvärden. Det blir tydligt 
när man i granskningsutlåtandet från SBF finner påståenden som står i strid 
med MMDs utlåtande och lyder: ”förändringen av markanvändningen bedöms 
inte medföra påtaglig skada för naturvärden i området”. Sådana uttalanden 
tyder på en resursbrist inom förvaltningen och för att kunna bedöma 
naturinventeringarna, ekosystemtjänsterna och klimatpåverkan behöver även 
denna kompetens vara med i granskningsutlåtandet. SBF bör därför anskaffa sig 
denna kompetens låta den få en betydande roll i utlåtandearbetet för att vi 
politiker skall kunna få en helhetsbild av var exploateringen innebär. 
Exploateringsförfarandet bör således frysas tills denna kompetens kommit på 
plats.  

 
Lysekil den 6 Oktober 2021 
 
 
Emma Nohrén 
För Miljöpartiet de gröna i Lysekil 
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§ 158 Dnr 2021-000109 

Riktlinjer för investeringar 

Sammanfattning 

Riktlinjer för investeringar har arbetats fram i samarbete mellan 
kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

En viktig del i riktlinjerna är att förklara ansvar och roller för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnder och andra grupperingar i investeringsprocessen.  
Beslutsprocessen för investeringar kan även påverka delegationsordningar, vilka bör 
ses över och revideras för att anpassas till riktlinjerna. 

De olika stegen i investeringsprocessen, från behovsanalys till slutredovisning av 
investeringsprojekt beskrivs i riktlinjerna. För att stödja det praktiska arbetet i 
investeringsprocessen bör riktlinjerna kompletteras med regler och rutiner. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-16 
Riktlinjer för investeringar 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till Riktlinjer för 
investeringar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att delegationsordning för nämnder och styrelse 
revideras för att anpassas till riktlinjerna. 

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen utarbeta regler och rutiner. Uppdraget ska vara 
slutfört senast första kvartalet 2022. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelseförvaltningen  
Ekonomiavdelningen för vidare befordran till berörda  
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§ 159 Dnr 2021-000364 

Taxor hamnenheten 2022 

Sammanfattning 

Enligt samhällsbyggnadsnämnden finns det ett behov av att uppdatera taxorna för 
småbåtshamnar och gästhamnar. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att 
ärendet kan beslutas i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-17 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-24, § 123 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yngve Berlin (K): Att återremittera ärendet. 

Ulf Hanstål (M), Emma Nohrén (MP), Christina Gustavsson (S) Ricard Söderberg (S): 
Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

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

Omröstning begärs 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag 

Nej-röst för återremiss  

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster och 1 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras 
idag. 

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   

Daniel Arvidsson SD X   

Yngve Berlin K  X  

Summa  8 1  

 



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-10-06 
 

33 (45) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 D22F0CFB6EB71F561313062F5042B1B090A5DA97F1 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna hamnenhetens taxa 
för 2022. 

Reservation 

Yngve Berlin (K) anmäler skriftlig reservation. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Reservation från Yngve Berlin (K) mot kommunstyrelsens beslut 2021-10-06 -
Taxor för kommunala båtplatser. 

Kommunstyrelsens beslut att godkänna förslaget till kraftigt höjda avgifter i 
kommunens småbåtshamnar, är dåligt underbyggt.   
 
”Då småbåtshamnarna de senaste åren haft ett underskott är det rimligt att se 
över om det går att justera taxorna uppåt för att på så sätt minska 
underskottet”…… ”De största ändringarna innefattar indexreglering av taxorna 
och höjning av gästhamnstaxan i högsäsong.”  (tjänsteskrivelsen)  
 
Detta stämmer inte då de största förändringarna och kraftigaste höjningarna, gäller 
upplagens vinter och sommar taxor. 
 
Vad beträffar det påstådda ”underskottet” har tvärtom inkomsterna från 
småbåtstaxorna de senaste 20 åren haft ett kraftigt överskott. Ett överskott som 
subventionerat gästhamnsverksamheten istället för att användas till drift och 
underhåll i de taxefinansierade småbåtshamnarna. 
 
Effekten av förslaget till förändrade taxor och regler kommer högst sannolikt att leda 
till:  

Tomma båtplatser och uppgivna drömmar, genom högre tröskel för grupper av 
kommunmedborgares möjlighet att äga/nyttja fritidsbåt.  
Onödigt omständlig logistik! Risk för glesare beläggning på kommunala båt-upplag! 
(inkomsttapp) och fler båtar i villaträdgårdar!  
 
I handlingarna för nya Översikts-Planen, (visionerna) för Lysekil, som 
kommunstyrelsen just beslutat skicka på samråd. Föreslås bland annat.  

Att ”Lysekil kommun skall nyttja sina tillgångar och förutsättningar som 
kustkommun genom en god tillgång till havet”. ha ”jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden” och ”Öka tillgången till kust och skärgård i människors 
vardag” 

Det är ett axplock av goda föresatser för att locka fler att vilja leva och bosätta sig i 
kommunen.  

Med KS-majoritetens förslag (att godkänna kraftiga taxehöjningar) förslösar vi, för 
att inte säga missbrukar vi ett av Lysekils främsta ”varumärke”. ”tillgången till kust 
och skärgård i människors vardag”. 

Om beslutet också får majoritet i kommunfullmäktige den 20:onde oktober, 
kommer Lysekil att ha bland de absolut högsta totalkostnaderna för fritidsbåtar i 
regionen. 
 
Därför reserverar jag mig mot beslutet. 
 
Yngve Berlin kommunistiska Partiet Lysekil den 7 oktober 2021 
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§ 160 Dnr 2021-000250 

Valdistrikt för Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Av 4 kap 17 § vallagen framgår att Länsstyrelsen ska på förslag av 
kommunfullmäktige besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Av 17 § framgår 
vidare att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Med 
anledning av detta så har Länsstyrelsen uppmanat kommunen att se över 
kommunens valdistrikt för Lyse och Bro. 

Förvaltningen har tagit hjälp av GIS-ingenjören som har ritat ut ny indelning för 
Brastad Öster och Bro. När det gäller valdistriktet Lyse så är förvaltningens förslag 
att inte göra några förändringar inför valet 2022 då det är svårare att få till en 
naturlig gränsdragning. I övrigt inga andra förändringar av valdistrikten. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-06 
Karta på nuvarande valdistrikt  
Karta på ny indelning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera valdistrikten  
Brastad Öster 14840502 och Bro 14840401. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 161 Dnr 2021-000316 

Sammanträdeskalender för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
år 2022 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdeskalender för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 2022. Förvaltningen har tagit hänsyn 
till de ekonomiska uppföljningarna i mars, maj och oktober. 

Nämndernas presidier kommer att ha uppföljningsdialoger 22 mars, 24 maj, 

21 september samt 22 november. Kommunfullmäktiges beslut gällande budget 2023 
föreslås onsdagen den 22 juni med start kl. 16.00.  
 
Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige  
26 januari  16 februari  
2 mars 16 mars  
6 april (uppföljning 1, årsredov.)  20 april (uppföljning 1, årsredov)  
4 maj  18 maj  
8 juni (uppföljning 2, budget)  22 juni (uppföljning 2, budget)  
31 augusti  14 september  
5 oktober (uppföljning 3)  19 oktober (Ny mandatperiod, uppföljning 3)  
2 november 16 november  
30 november      14 december 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-13 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till sammanträdeskalender för 
kommunstyrelsen 2022 under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner sitt 
förslag till sammanträdeskalender 2022. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
sammanträdeskalender för kommunfullmäktige 2022. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 162 Dnr 2021-000388 

Arvode för Fullmäktigeberedningen Lysekil 2050 

Sammanfattning 

Fullmäktigeberedningen 2050 har begärt att de två ordförandena ska erhålla 
årsarvode för perioden 1 november 2021 fram till mandatperiodens slut. Man har 
också begärt att ledamot som för minnesanteckningar ska erhålla timersättning. 

Formellt föreligger det en skillnad i arbetssättet mellan en fullmäktigeberedning och 
det arbete som sker i en nämnd där den senare är bunden av bland annat reglemente 
och arbetsordning. I en fullmäktigeberedning finns emellertid utrymme för 
ledamöterna att själva forma sin process och arbetssätt. Detta då de utgör ett organ 
direkt under kommunfullmäktige och har ett specifikt uppdrag, och anses måste 
kunna ges möjlighet att anpassa sitt arbete till det uppdrag de fått från fullm äktige. 

I nuvarande arvodesreglemente medges endast sammanträdesarvode till 
beredningens ledamöter, men inget årsarvode till beredningens ordförande. Under 
den period som beredningen har arbetat med uppdraget uppskattar beredningen 
själv att ordförandens arbetsinsats, utöver sammanträdesdagen, har uppgått till ca 
15 timmar/månad.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ett 
tillfälligt tillägg i gällande arvodesreglemente att gälla för perioden 1 november 2021 
fram till mandatperiodens slut där fullmäktigeberedningens två ordföranden 
erhåller ett årsarvode på 8 procent vardera vilket motsvarar ca 10 timmar i 
månaden.  

Förvaltningen föreslår också att fullmäktige beslutar att ledamot som för 
minnesanteckningar och sammanställer dessa har rätt att erhålla ersättning 
motsvarande 1 timme oavsett hel- eller halvdagsmöte. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Emma Nohrén (MP): Bifall till förvaltningens förslag att ordförande erhåller ett 
årsarvode med 8 procent. Ändringsförslag att kommunstyrelsen förslår fullmäktige 
att den ledamot som för minnesanteckningar under mötena och sammanställer 
dessa åt beredningen ska arvoderas med 4 timmar extra för ett heldagsmöte och 
med 2 timmar extra för ett halvdagsmöte. 

Ronald Rombrant (LP): Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att sekretaraskapet 
arvoderas med 2 timmar för halvdag och 4 timmar för heldag med motiveringen att 
sekretarskapet sköts av ledamöter i beredningen och därmed inte belastar 
förvaltningen. 

Ricard Söderberg (S): Bifall till Emma Nohréns förslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen godkänner förslag att ordförande erhåller 
ett årsarvode med 8 procent, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förslaget. 

Ordförande ställer Emma Nohréns förslag mot Ronald Rombrants förslag och finner 
att kommunstyrelsen besluter enligt Emma Nohréns förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ordföranden i 
fullmäktigeberedningen Lysekil 2050 erhåller ett årsarvode med 8 procent för 
perioden 1 november 2021 fram till mandatperiodens slut.  

Kommunstyrelsen förslår fullmäktige att den ledamot som för minnesanteckningar 
under mötena och sammanställer dessa åt beredningen ska arvoderas med 4 timmar 
extra för ett heldagsmöte och med 2 timmar extra för ett halvdagsmöte. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 163 Dnr 2021-000068 

Svar på motion från Maria Granberg (MP) om satsning på ett 
innovationscenter och infrastruktur för praktisk prövning av tekniker 
för förnybar energi i liten skala- "test site" på land 

Sammanfattning 

Maria Granberg (MP) har i en motion föreslagit satsning på ett innovationscenter 
och infrastruktur för praktisk prövning av tekniker för förnybar energi och 
drivmedelslösningar i liten skala- ”test site” på land. 

Förvaltningens första bedömning är att Lysekils kommun, baserat på våra 
geografiska förutsättningar men också på de årstidsvariationer vi har både avseende 
klimat och befolkningsmängd, är en ypperlig plats för inte bara praktisk prövning av 
tekniker för förnybar energi i liten skala, utan även för demonstration av 
samhällsomställning ur ett bredare perspektiv. 

Förvaltningen ser positivt på motionärens förslag och föreslår att förvaltningen får i 
uppdrag att utreda möjligheten till att i samarbete med aktörerna på Kristineberg 
Center att skapa Systemdemonstrator Lysekil. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-15 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-02-10, § 22 
Motion 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad och att 
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till att i 
samarbete med aktörerna på Kristineberg Center skapa Systemdemonstrator 
Lysekil. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 164 Dnr 2021-000054 

Svar på motion från Maria Granberg (MP) om inrättande av 
naturreservat med friluftsområde i området Fiskebäck-Tronebacken, 
Lyse-Fiskebäck 2:10, Lysekils Kommun 

Sammanfattning 

Maria Granberg (MP) har i en motion 2021-01-18 lämnat förslag på att inrätta ett 
kommunalt naturreservat i Fiskebäck-Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10, för 
naturvård och rekreation. 

Kommunfullmäktige antog 2021-02-10, § 7 detaljplan för Norra Tronebacken, Lyse-
Fiskebäck 2:10 m fl.  

Områdena kring Norra Tronebacken har i Lysekils översiktsplanering varit utpekade 
som utbyggnadsområden för bostäder under lång tid. I planarbetet har man tagit 
hänsyn till platsens natur- och rekreationsvärden och stora delar av den befintliga 
grönskan kommer att sparas inför kommande bebyggelse.  

Kommunstyrelseförvaltningen delar samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-08-
24, § 120 och föreslår att motionen ska avslås. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-07 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-24, § 120 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-02-10, § 21 
Motion 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att inrätta ett 
kommunalt naturreservat i Fiskebäck-Tronebacken samt Lyse-Fiskebäck. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 165 Dnr 2021-000146 

Svar på motion från Håkan Kindstedt (L) om att ge kommunledningen 
uppdrag att genomföra en nulägesanalys för att ge en tydlig bild av 
verksamheternas styrkor, möjligheter, svagheter och hot 

Sammanfattning 

En motion har inkommit från Håkan Kindstedt (L) om att ge kommunledningen 
uppdrag att genomföra en nulägesanalys för att ge en tydlig bild av verksamhetens 
styrkor, möjligheter, svagheter och hot. 

Sammantaget är det kommunstyrelseförvaltningens bedömning att motionärens 
yrkanden redan kan anses vara hanterade och därmed ska avslås. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-17 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-04-21, § 54 
Motion 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med 
hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 166 Dnr 2021-000156 

Svar på motion från Håkan Smedja (V) om att menssäkra Lysekil 

Sammanfattning 

Håkan Smedja (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Lysekils 
kommun ska på prov införa menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter. 
Särskilt viktigt att detta sker i högstadiet och gymnasieskolan. 

Kommunstyrelseförvaltningen ser i likhet med utbildningsnämnden också positivt 
på motionens intention och det är bra att skolorna erbjuder mensskydd på såväl F-6 
skolor, högstadiet som gymnasiet. Det är viktigt att informationen når ut var 
mensskydd kan hämtas så berörda elever känner sig trygga, och att eleverna kan 
hämta utan kostnad. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-07 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-08-25, § 78 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-04-21, § 55 
Motion 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad 
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 167 Dnr 2020-000323 

Svar på medborgarförslag - Utarbeta ett förslag på 
hastighetsbegränsningar för fritidsbåtarna i området Lysekil - 
Fiskebäckskil 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag föreslås att Lysekils kommun utarbetar ett förslag på 
hastighetsbegränsningar för fritidsbåtar i området Lysekil – Fiskebäckskil. 

En hastighetsbegränsning på 15 knop inrättades av Länsstyrelsen i området mellan 
Lysekil och Fiskebäckskil på begäran av Lysekils kommun för ca 30 år sedan. 
Anledningen var då buller och påverkan på miljön. Den rådande 
hastighetsbegränsning har efter beslut av Länsstyrelsen upphört att gälla från och 
med den  

9 mars 2020. Länsstyrelsen argument är att det saknas skäl till 
hastighetsbegränsning utifrån sjösäkerhetsskäl, skydd av djurliv eller 
bullerföroreningar. 

Länsstyrelsen har under våren 2021 tagit beslut att hastighetsbegränsningar ska 
införas i Södra Hamnen. Det ligger även ett förslag att införa en 
hastighetsbegränsning vid Smalsund vid Stora Kornö. Båda dessa har 
samhällsbyggnadsförvaltnings ställ sig positiva till.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska anses vara 
besvarat med vad som framförs i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-16 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-24, § 121 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-01-27, § 27 
Medborgarförslag 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Emma Nohrén (MP): Bifall till medborgarförslaget, avslag på förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 168 Dnr 2020-000262 

Svar på medborgarförslag - Önskan om skatepark för sparkcykel och 
skateboard 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget föreslås att kommunen ska bygga en skatepark för sparkcykel 
och skateboard. Det kan dock konstateras att 2016 invigdes Lysekils Skatepark som 
ligger belägen vid Badhusbergets förskola.  

Det kan vara en tolkningsfråga vad medborgarförslaget avser med ”skatepark” men 
rent allmänt kan konstateras att då det redan idag finns en relativ nybyggd och 
modern skatepark, kan medborgarförslaget anses redan vara genomfört.   

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-07 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget 
anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 169 Dnr 2021-000094 

Svar på medborgarförslag om att inrätta naturreservat vid Norra 
Tronebacken 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag föreslås att inrätta naturreservat vid Norra Tronebacken i 
syfte att bevara biologisk mångfald, vård och bevara värdefull naturmiljö samt att 
tillgodose Lysekil med område för friluftsliv. 

Kommunstyrelseförvaltingen konstaterar att i arbetet med detaljplanen gjordes 
många utredningar, bland annat naturinventering. I planarbetet har man tagit 
hänsyn till platsens natur- och rekreationsvärden och stora delar av den befintliga 
grönskan kommer att sparas inför kommande bebyggelse. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska avslås. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-07 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

 



 

Undertecknat av följande personer

ULF HANSTÅL
E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2021-10-11 10:53:49

Transaktionsidentitet: D22F0CFB6EB71F561313062F5042B1B090A5DA97F1

JAN-OLOF 
JOHANSSON
E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2021-10-11 11:53:41

Transaktionsidentitet: 02A13B151BD805E2FD3C49738D8443D0C2A984BDFD

MARI-LOUISE 
DUNERT
E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2021-10-12 10:51:33

Transaktionsidentitet: 5e111694f2d3654da24315c231c0b99c106c9c52c93082edac4c1f883eb36bd6

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst

© Visma

 



 

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost

© Visma Consulting

 


		2021-10-12T10:51:54+0200
	Ciceron DoÄ




