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Dnr 2022-000001

Muntlig information på kommunstyrelsen 2022
Sammanfattning
Färdplan för god och nära vård
Lidija Beljic, utvecklingsledare för god och nära vård i Fyrbodal, Eva Andersson,
socialchef och Karolina Samuelsson, kommundirektör informerar om god och nära
vård.
Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes
behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka
tilliten mellan huvudmännen.
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg som:
-

utgår från individuella förutsättningar och behov

-

bygger på relationer

-

-är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv

-

sker i samverkan och samordning.

Trygghet och säkerhet
Joakim Hagetoft, säkerhetsstrateg informerar om:
Säkerhet
-

Politikernas Trygghetsundersökning (PTU) 2021

-

Åtgärder som berör förtroendevalda inför valet, revidering av styrdokument
Riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot
förtroendevalda samt ta fram förslag på utbildningsinsats.

Viktigt att man kontaktar säkerhetsstrategen vid inträffad händelse med hot eller
våld eller inträffad händelse som kan innebära risk för hot eller våld.
Krisberedskap och civilt försvar
-

Oljeskadeskydd – materiel och utbildning

-

Civilt försvar

-

Utvärderingsrapport av Pandemihanteringen under färdigställande

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete
Lovisa Brink, socialhållbarhetsstrateg, och Daniel Fredriksson, folkhälsostrateg
presenterade sig för kommunstyrelsen.
Pågående arbete:
Uppföljning av arbetet under 2021 är genomförd och ska sammanställas i en
rapport. Sammanställning av utvärdering av ordningsvakter inleds vecka 5.
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Prioritering 2022 och förberedande arbete inför sommaren.
Säkerhetsstrateg redovisar jul och nyårshändelserna i stort, en del
ordningsstörningar med raketer och andra fyrverkerier. Fältverksamheten fanns ute
hela jullovet.
Kommunikation kring mer vardagligt förbättringsarbete är prioriterad den närmaste
tiden.
Återkoppling om misshandeln i Havsbadsparken, huvudförhandling har genomförts
vid Uddevalla Tingsrätt och dom kommer vecka 6.
SCB Medborgarundersökning
Anna Elvheim, kvalitetschef, redovisar SCB medborgarundersökning.
Medborgarundersökningen är framtagen av Sveriges kommuner och regioner (SKR)
tillsammans med kommuner. Undersökningen mäter attityder, hur kommunens
invånare ser på sin kommun.
Uppföljning av näringslivsstrategin
Michael Johansson, avd. chef hållbar utveckling och Renée Daun, näringslivsstrateg,
redovisar uppföljning av näringslivsstrategi 2030.
Näringslivsstrategins övergripande mål är ett företagsklimat som bidrar till hållbar
utveckling, ekonomisk, social och ekologisk, samt ökad företagsamhet och
sysselsättning i hela Lysekils kommun.
Strategin för nå målsättningen är att Lysekils kommun ska tillsammans, och i nära
dialog, med det lokala näringslivet skapa bästa möjliga förutsättningar att driva
företag. Varje verksamhet behöver identifiera hur man kan bidra till ett förbättrat
företagsklimat och sätta relevanta mål samt följa upp dessa.
Bokslutsinformation
Eva-Marie Magnusson, ekonomichef lämnar information om preliminärt bokslut för
2021. Kommunen redovisar ett positivt resultat på 28,8 mnkr. Det kan jämföras med
det budgeterade resultatet på 9,8 mnkr och föregående års resultat på 47,5 mnkr.
Information om preliminärt bokslut kommer att läggas ut på kommunens hemsida.
Arvodesberedningen
Christina Gustavsson (S) informerar om arvodesberedningens arbete. Beredningen
har bestått av fyra politiker, två från styrande och två från oppositionen med stöd av
två tjänstepersoner. Arbetet har fungerat bra och alla är överens om det förslag som
ligger för beslut till dagens möte, § 19.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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Dnr 2021-000541

Information om färdplan, länsgemensam strategi för god och nära vård
Sammanfattning
Socialchefen Eva Andersson är inbjuden till kommunstyrelsen för att informera om
Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård.
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra
Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Vårdsamverkan Fyrbodal har
utsett Lysekils kommun till en av remissinstanserna.
Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes
behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka
tilliten mellan huvudmännen.
Remissyttrandet godkändes av socialnämnden den 2021-12-14, § 125 och översändes
till Vårdsamverkan Fyrbodal.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-19
Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-12-14, § 125 med remissyttrande
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Socialnämnden
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Dnr 2022-000034

Uppföljning av näringslivsstrategin 2021
Sammanfattning
Avdelningen för hållbar utveckling har tagit fram uppföljning 2021 av
näringslivsstrategi 2030.
Kommunfullmäktige antog näringslivsstrategi 2030 i oktober 2020.
Näringslivsstrategin ska årligen följas upp och återrapporteras från
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige.
Syftet med Näringslivsstrategi 2030 är den ska bidra till Lysekils vision 2030 genom
ett företagsklimat som bidrar till hållbar utveckling, ekonomisk, social och ekologisk,
samt ökad företagsamhet och sysselsättning i hela Lysekils kommun. Lysekils
kommun ska tillsammans, och i nära dialog, med det lokala näringslivet skapa bästa
möjliga förutsättningar att driva företag.
I uppföljningsrapporten redovisas utfall på indikatorerna i strategin samt
aktiviteter/åtgärder som genomförts eller påbörjats under 2021. Likaså ges en
lägesbild av de prioriterade större kommunövergripande insatserna som föreslås i
strategin.
Förvaltningens avsikt är att återkomma till kommunstyrelsen i mars med en
rapportering kring vilka aktiviteter/åtgärder som planeras för 2022.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-19
Uppföljning 2021 näringslivsstrategi 2030
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av uppföljning 2021 av näringslivsstrategi 2030.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr 2021-000510

Yttrande över remiss - förslag till näringslivsstrategi 2030, Fyrbodals
kommunalförbund
Sammanfattning
Fyrbodals kommunalförbund tagit fram ett förslag på Näringslivsstrategi 2030.
Under september har strategin granskats av relevanta nätverk och externa
samarbetspartners som beretts möjlighet till inspel på strategin.
Lysekils kommun har varit delaktiga i framtagandet av strategin, de synpunkter som
lyfts från Lysekils kommun under processen har beaktats i stort.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-05
Näringslivsstrategi 2030 Business Region Väst
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att besvara remissen i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
Kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr 2021-000517

Yttrande över remiss - Trafikverkets Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033
Sammanfattning
Trafikverket har tagit fram förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen
2022-2033. Lysekils kommun har inga synpunkter på de prioriteringar och
avvägningar som görs i förslaget. Lysekils kommun vill påminna om den process
som pågår runt Lysekilsbanan där banans framtid är under utredning av
Trafikverket.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-05
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033
Förslag till beslut på sammanträdet
Yngve Berlin (K): Ändringsförslag, att kommunstyrelsen antar följande svar till
Trafikverket: Det är kommunstyrelsens uppfattning att Trafikverket har tagit fram
ett omfattande och genomarbetat förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033. Men det är från Lysekils perspektiv helt
oacceptabelt att en plan för fossilfri transportinfrastruktur inte tar hänsyn till
Lysekilsbanans strategiska betydelse, med sjöfrakt/järnväg. Viktig både av miljöskäl
och kommunens möjlighet till arbetstillfällen och pendling. Till skillnad från förslag
till regional plan för transportinfrastruktur, som Lysekil kommunstyrelse fattade
beslut om att besvara 2021-12-01, berörs Lysekils kommun inte direkt av några
satsningar i den nationella planen.
Med anledning av avsnittet ”Vi fortsätter att rusta, bygga ut och modernisera
järnvägen” och att anslaget till järnvägar ökar med 25 % jämfört med planen för
perioden 2018-2029 vill Lysekils kommun påminna om den process som pågår runt
Lysekilsbanan. Just nu är Lysekilsbanans framtid under utredning av Trafikverket.
Ett beslut om att järnvägen ska vara kvar innebär att det behövas medel för en
framtida upprustning.
Planens skrivning om miljö och prioritering, talar helt till fördel för en upprustning
av Lysekilsnbanan. ”Fokus kommer bland annat läggas på åtgärder som möjliggör
överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart samt kapacitetsåtgärder på
järnväg.” (sid 100)
Lysekils kommun har i övrigt inga synpunkter på de prioriteringar och avvägningar
som görs i förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.
Lysekils kommun noterar att begreppet lånefinansiering omnämns i kapitel 7.4
rörande stora industrifinansieringar i Norrbotten och i Västerbotten.
Investeringsbehoven kopplade till infrastrukturutbyggnad är stora i hela landet och i
kommande planer bör denna möjlighet utforskas i större grad i syfte att möjliggöra
en god infrastruktur i hela landet.
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Ronald Rombrant (LP), Maria Granberg (MP) och Christina Gustavsson (S): Bifall
till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Ronald Rombrants med fleras förslag.
Omröstning begärs
Ja-röst till Ronald Rombrant m.fl.
Nej-röst till Yngve Berlins förslag
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster, 1 nej-röst och 1 ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen
enligt Ronald Rombrant m.fl. förslag
Ledamöter
Jan-Olof Johansson

Omröstningsbilaga
Parti
Ja
S
X

Maria Granberg

MP

X

Ronald Rombrant

LP

X

Christina Gustavsson

S

X

Lars Björneld

L

X

Björn Martinsson

LP

X

Ulf Hanstål

M

X

Daniel Arvidsson

SD

Yngve Berlin
Summa

Nej

Avstår

X

K

X
7

1

1

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelse beslutar att ta tjänsteskrivelsen som sin egen och översända den
som remissvar på Trafikverkets plan för nationell transportinfrastruktur 2022-2033.
Reservation
Yngve Berlin (K), anmäler skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
i.remissvar@regeringskansliet.se
i.transport.remissvar@regeringskansliet.se
Fyrbodals kommunalförbund
Kommunstyrelseförvaltningen
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Reservation från Yngve Berlin (K) mot kommunstyrelsens beslut 2022-01-26 Yttrande över remiss - Trafikverkets Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033
Sken-demokrati på slutstationen, är en passande rubrik på onsdagens
kommunstyrelsemöte. Som gravt allergisk mot slöseri och kapitalförstörelse är det
för mig en självklarhet att det skulle vara förbjudet att sabotera en järnvägslinje
mellan en djuphamn och resten av världen.
Likt förbannat föreslår kommunledningen ett hovsamt, underdånigt och defensivt
remissvar till trafikverkets planer.
Som folkvalda hade jag och de åtta övriga KS ledamöterna möjlighet att ”vässa”
remissvaret till ”Trafikverkets nationell plan för transportinfrastrukturen 20222033”, genom att sätta ned foten och underkänna nedläggningsplaner och sabotage
av järnvägsförbindelse mellan Lysekil och Bohusbanan.
Varför skulle Lysekil annars yttra sig i frågan?
Av sken-demokratiska skäl?
Efter att ha läst trafikverkets plan (223 sidor) och konstaterat att det fanns ett
uppenbart glapp mellan ord och handling, föreslog jag KS att komplettera
”tjänstepersonernas” förslag, med texten: ”Det är från Lysekils perspektiv helt
oacceptabelt att en plan för fossilfri transportinfrastruktur inte tar hänsyn till
Lysekilsbanans strategiska betydelse, med sjöfrakt/järnväg. Viktig både av miljöskäl
och kommunens möjlighet till arbetstillfällen och pendling”.
Ville också komplettera remissvaret med texten: Planens skrivning om miljö och
prioritering, talar helt till fördel för en upprustning av Lysekilsbanan.
”Fokus kommer bland annat läggas på åtgärder som möjliggör överflyttning av gods
från väg till järnväg och sjöfart samt kapacitetsåtgärder på järnväg.” (sidan 100,
trafikverkets plan)
Men ett kompakt motstånd, mest ettrigt från miljöpartiet, men med benäget bistånd
från resten av den arvoderade skaran förhindrades ett relevant svar till trafikverket.
Att kommunstyrelsen inte får/skall lägga sig i och föreslå ändring av
tjänsteskrivelser är förmodligen en desperat feltolkning av
politikens/kommunstyrelsens uppgift för att göra livet som ”folkvald” smidigt och
bekvämt.
Men det är inte vår syn på förtroendeuppdrag i politiken så jag reserverar mig mot
KS beslut att avvisa mina relevanta förändringar i remissvaret.
Yngve Berlin (K)
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Dnr 2021-000532

Yttrande över remiss - Samråd om detaljplan för Ulseröd 1:29 m.fl.,
Lysekils kommun
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Ulseröd
1:29 m.fl.
Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheterna för bostadsexploatering på
den största delen av Ulseröd 1:29 samt Ulseröd 1:27 och 1:56.
Förvaltningens samlade bedömning är att planförslaget är förenligt med
översiktsplanen och att detaljplanens intentioner bidrar till möjligheterna att nå
visionen och de mål som antagits.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-05
Samråd detaljplan för Ulseröd 1:29
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Granberg (MP), Lars Björneld (L) och Ronald Rombrant (LP): Bifall till
förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka yttrandet över samrådshandlingen för
Ulseröd 1:29 m.fl.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan och bygg
Kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr 2021-000534

Genomlysning av Rambo AB
Sammanfattning
Lysekils kommun är tillsammans med Tanums, Munkedals och Sotenäs kommun
ägare av renhållningsbolaget Rambo AB (Regional avfallsanläggning i mellersta
Bohuslän Aktiebolag). Kommunerna äger 25 procent vardera av bolaget. Rambo AB
sköter på kommunernas uppdrag insamling av hushållsavfall och driver dessutom
en konkurrensutsatt affärsverksamhet genom insamlande av avfall från företag.
Vid samråd med övriga ägare i Rambo AB under hösten 2021 har det framkommit
ett behov av att göra en genomlysning av Rambo ABs verksamhet.
Kommunstyrelseförvaltningen delar bedömningen att en genomlysning av Rambo
AB kan ge värdefull kunskap för fortsatt utveckling av bolaget framåt. Parallellt bör
ägarsamarbetet utvecklas för att skapa förutsättningar till god ägarstyrning framåt.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-19
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med övriga ägare i Rambo AB
genomföra en genomlysning av bolaget och dess verksamhet.
Lysekils kommuns andel av utredningskostnaderna får inte överstiga 100 000 kr
och finansieras ur kommundirektörens utvecklingsmedel.
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiva till att förlänga uppsägningstiden
fram till och med 2022-09-30.
Beslutet skickas till
Sotenäs kommun
Munkedals kommun
Tanums kommun
Rambo AB
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr 2022-000033

Avfallsplan för Lysekils kommun
Sammanfattning
Ärendet gäller uppdrag till Rambo AB att upprätta avfallsplan för Sotenäs kommun
gemensamt med Munkedals, Lysekils och Tanums kommuner.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-05
Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen uppdrar åt RAMBO (Regional avfallsanläggning i
mellersta Bohuslän AB) att ta fram en avfallsplan för Lysekils kommun.
Förutsatt att de andra ägarkommunerna lämnar motsvarande uppdrag ska
arbetet genomföras gemensamt med samtliga fyra ägarkommuner.

•

Kommunstyrelsen uppdrar åt RAMBO att senast den 1 april 2022 inkomma
med förslag till projektplan och projektorganisation för framtagande av
avfallsplanen och uppdrar åt kommundirektören att, efter samråd med de
andra tre kommunernas kommundirektörer godkänna densamma.

•

Kommunstyrelsen ger uppdrag åt kommunstyrelseförvaltningen att
säkerställa att framtagandet av avfallsplanen för Lysekils kommun sker i
samarbete mellan kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen samt också i dialog med Lysekilsbostäder AB och LEVA i
Lysekil AB.

•

Avfallsplanen ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2023
för beslut i kommunfullmäktige därefter.

Beslutet skickas till
Rambo AB
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2021-000416

Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2022
Sammanfattning
Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister
som kan förekomma i verksamheten.
Kommunstyrelsen beslutade i december 2021 att granska följande processer/rutiner
under 2022:
•

Rapportering av personuppgiftsincidenter

•

Systematiskt arbetsmiljöarbete

•

Rutin för livscykelhantering av digitala verktyg (IT-avdelningen)

Den interna kontrollplanen redovisar de granskningar som ska göras för att
kontrollera att processer och rutiner efterlevs. Genomförd granskning utifrån planen
återrapporteras till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-05
Intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsen
Intern kontrollplan 2022 för IT-avdelningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till intern kontrollplan 2022.
Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
IT-chef
HR-chef
Administrativ chef
Kvalitetschef

Justerare
E-signering:
3EF73B10CFB4212BC568EFA2D769F093ED26B4EF4C

Utdragsbestyrkande

17 (44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 10

2022-01-26

Dnr 2021-000207

Driftsstöd Fyrstads Flygplats AB (FFAB) år 2022
Sammanfattning
Lysekils kommun är delägare i Fyrstads Flygplats AB och anslår årligen tillsammans
med övriga ägarkommuner, Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla ett
verksamhetsanslag som ska täcka flygplatsens förluster.
I enlighet med aktieägaravtalets bestämmelser ska verksamhetsanslag till FFAB
fördelas efter respektive ägares andel av resandet. För resande till/från andra än
ägarkommunerna ska ägare belastas utifrån sin andel av aktiekapitalet.
Underskottsfördelningen 2022 utgår från beslutad fördelning för 2021 eftersom det
endast finns en tillgänglig passagerarmätning för de två senaste åren på grund av
Covid 19.
När en kommun ger stöd till en flygplats ska EU:s statsstödsregler beaktas. Av de
kommunala besluten om stöd ska det framgå på vilken grund kommunen fattar
beslut om stöd. Fyrstads Flygplats AB (FFAB) har i dagsläget mindre än 200 000
passagerare per år varför stöd till flygplatsen ska ges med tillämpningen av
regelverket i gruppundantagsförordningen - kommissionens förordning (EU) nr
651/2014 (GBER).
Trollhättan Stad utgör utbetalande myndighet till Fyrstads Flygplats AB. För 2022
uppgår ägarkommunernas verksamhetsanslag för täckning av förluster till totalt
4 500 000 kr inklusive tillfälligt anslag. Trollhättans Stad anslag uppgår till
2 295 000 kr, Vänersborgs anslag till 945 000 kr, Uddevalla kommun till 945 000 kr
och Lysekils kommun till 315 000 kr.
Trollhättans Stad åberopar Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014
(gruppundantagsförordningen), av den 17 juni 2014 genom vilka kategorier av stöd
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i
fördraget, artikel 56 a). Verksamhetsanslaget för täckning av förluster från
ägarkommunerna är förenligt med statsstödsreglerna.
Verksamhetsanslag utbetalas till bolaget i enlighet med gällande aktieägaravtal samt
”Arbetsgång för berörda gällande hantering av stöd till Fyrstads Flygplats AB”
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-16
Budget för Fyrstads Flygplats AB 2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 315 000 sek till Fyrstads Flygplats AB för
täckning av förluster under år 2022 under förutsättning att Lysekils, Trollhättans,
Vänersborgs och Uddevallas kommunfullmäktige beslutar om att bevilja medel i
sina budgetar för 2022.
Kommunstyrelsen beslutar att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilka vissa
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107
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Kommunstyrelsen beslutar att medlen överförs till Trollhättans Stad som ansvarar
för utbetalning till Fyrstads Flygplats AB och som gör bedömningen att samtliga
villkor i kommissionens förordning är uppfyllda.
Beslutet skickas till
Fyrstads Flygplats AB
Trollhättans stad
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Dnr 2021-000352

2022 års löneöversyn inklusive strukturåtgärder
Sammanfattning
Lysekils kommun ska verka för att vara en attraktiv arbetsgivare. Som en del av
detta ingår lönepolitiken som en viktig strategisk återkommande process, för att
kunna attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.
Utgångspunkter i löneavtalen är att lön ska stimulera till förbättringar av
verksamheten genom individuell och differentierad lönesättning. Syftet är att
verksamhetens mål ska uppnås genom att det blir ett tydligt samband mellan
medarbetarnas motivation, bidrag till resultat/mål och deras löneutveckling.
Inför 2022 års löneöversyn per 2022-03-31 kommer Vårdförbundets avtal att
omförhandlas på nationell nivå. Övriga avtal är gällande och kan hanteras enligt
rutin. Samtliga avtal innebär ny lön fr.o.m. 2022-04-01.
Avtalen trycker särskilt på arbetsmiljön, kompetensförsörjning,
kompetensutveckling samt att ta hänsyn till både äldre medarbetare samt
medarbetare som genom erfarenhet och bidrag över tid till att uppnå verksamhetens
mål.
Det ekonomiska utrymme som i kommunens budget för 2022 är avsatt för
löneöversynen ligger på 3,0 procent av lönekostnaderna.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att utrymmet fördelas med 2,8 procent till
individuell lönesättning samt 0,2 procent till strukturella behov utifrån gjord
kartläggning och analys. De större grupper där arbetsgivaren bland annat ser ett
behov att kompensera med strukturmedel gäller för personal inom vård- och
omsorg, skola- och barnomsorg samt inom bibliotek. Vidare finns behovet även
inom kost- och städ.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-17
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördelningen av de 3 procent av lönekostnaderna som
avsatts som ekonomiska medel för löneöversyn 2022 ska fördelas 2,8 procent till
individuell lönesättning och 0,2 procent till strukturella behov.
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att fördela de
strukturella medlen till förvaltningarna utifrån genomförd analys.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
HR-chef
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Dnr 2022-000016

Tidplan för budgetprocessen år 2023
Sammanfattning
Förvaltningen har utarbetat en tidplan för budgetprocessen inför år 2023.
Tidplanen för budget 2023 och plan 2024–2025 är en del av kommunens styrmodell
och innefattar fler olika aktiviteter i form av dialog och beslut.
Avsikten är att budgetprocessen ska bli så tydlig och effektfull som möjligt samt att
alla är införstådda med syftet med de olika aktiviteterna. Parallellt med dessa
aktiviteter förutsätts att det sker en partipolitisk process kring budget 2023.
Då vi inte vet hur pandemin utvecklas kommer information och träffar processen
under 2023 anpassas till rådande omständigheter. Vilket innebär att träffar kan ske
digitalt via Teams eller fysiskt.
Kommunstyrelseförvaltningen arbetar fram budgetförslaget i samråd med de
styrande partierna.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-03
Tidplan budgetprocess 2023
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer budgetprocessen för år 2023.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr 2022-000020

Tidplan för uppföljningsdialoger 2022
Sammanfattning
I samband med uppföljningsrapporter genomförs dialoger mellan kommunstyrelsen
presidium och respektive nämnds presidium samt berörda tjänstepersoner och
dialogerna är en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Tidplan för dialoger beslutas
av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-21
Tidplan för uppföljningsrapporter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner tidplan för uppföljningsdialoger 2022.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Samtliga nämnder och förvaltningar
Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Justerare
E-signering:
3EF73B10CFB4212BC568EFA2D769F093ED26B4EF4C

Utdragsbestyrkande

22 (44)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 14

2022-01-26

Dnr 2021-000518

Svar på ledamotsinitiativ från Moderaterna - förslag för ökad trygghet i
Lysekil
Sammanfattning
I ett initiativärende från Moderaterna föreslås att kommunen ska ansöka om LOV3områden samt återstarta ordningsvaktsverksamhet i Lysekils tätort. Verksamheten
föreslås finansieras genom omfördelning av budgeterat överskott för 2022. En första
avstämning inom kommunstyrelseförvaltningen visar att insatser under föregående
år gett positiva resultat och att en ny ansökan bör göras men med grund i pågående
större utvärdering. Utformningen bör tydligare anpassas efter behov och
finansiering ske inom medel riktade till kommunens utvecklingsområden.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-04
Initiativärende ”Förslag för ökad trygghet i Lysekil”
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulf Hanstål (M): Ändringsförslag punkt 4, att tillföra ytterligare 1 500 000 kr, dvs
totalt 2 mnkr för att kunna bedriva verksamheten med ordningsvakter på de tider
som ursprungligen föreslogs i vårt ledamotsinitiativ, och att 1 500 000 kr tas ur
kommunstyrelsens ram.
Ronald Rombrant (LP) och Daniel Arvidsson (SD): Bifall till Ulf Hanståls
ändringsförslag.
Maria Granberg (MP), Jan-Olof Johansson (S), Christina Gustavsson (S) och Yngve
Berlin (K): Bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Maria Granbergs m.fl. förslag.
Omröstning begärs
Ja-röst till Maria Granbergs förslag
Nej-röst till Ulf Hanståls förslag
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Maria Granbergs
m.fl. förslag.
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Ledamöter
Jan-Olof Johansson

2022-01-26

Omröstningsbilaga
Parti
Ja
S
X

Maria Granberg

MP

Ronald Rombrant

LP

Nej

X
X

Christina Gustavsson

S

X

Lars Björneld

L

X

Björn Martinsson

LP

X

Ulf Hanstål

M

X

Daniel Arvidsson

SD

X

Yngve Berlin
Summa

K

Avstår

X
5

4

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utifrån genomförd
utvärdering av ordningsvaktsinsatser sommaren 2021 ansöka om LOV3områden för Lysekils tätort för en period om tre år.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utifrån genomförd
utvärdering av ordningsvaktsinsatser sommaren 2021 ansöka om LOV3områden för Havsbadet och Norra Hamnen för perioden 1 april till 30
september för kommande treårsperiod.
3. Om kommunen ges tillstånd till LOV3 ges kommunstyrelseförvaltningen i
uppdrag att upphandla ordningsvaktsverksamhet på det sätt som
förvaltningen bedömer skapar bäst effekt utifrån ett brottsförebyggande och
trygghetsfrämjande perspektiv.
4. Finansiering med 500 tkr sker genom att kommundirektören avsätter detta
ur medel riktade till förstärkning av kommunens utvecklingsområden.
5. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att till budget 2023 utvärdera
genomförda brottsförebyggande och trygghetsfrämjande åtgärder och föreslå
och beskriva en riktad budgetpost för framtida arbete inom området.
Reservation
Ulf Hanstål (M), reservation till förmån för eget förslag.
Ronald Rombrant (LP), skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
Initiativtagaren
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
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Reservation från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut 2022-0126 - Svar på ledamotsinitiativ från Moderaterna - förslag för ökad trygghet i Lysekil
I en nyligen genomförd medborgarundersökning framkommer det att den upplevda
tryggheten hos Lysekils kommuninvånare är låg jämfört med andra kommuner i
Sverige.
I en medborgardialog som genomfördes våren 2021 framkom det att många
personer boende i Lysekils tätort, främst kvinnor och äldre, var rädda för att gå ut på
kvällstid. Det finns en rädsla för att bli utsatt för våldsbrott eller hot om våld.
Tilliten i Lysekils kommun är ett ytterligare område där vi tyvärr också ser en
negativ utveckling.
Ett förslag om att satsa mer på ordningsvakter i centrala delar av Lysekils tätort
behandlades vid kommunstyrelsens möte den 26 januari.
Kommunstyrelseförvaltningen svarade till stora delar upp mot förslaget. Bland
annat med hänvisning till att erfarenheterna varit goda från de insatser med
ordningsvakter som gjordes sommaren 2021.
Men, och det är ett stort men. För att komma åt problemen med tryggheten måste
det givetvis också anslås medel, det är ju inget bevakningsföretag som arbetar gratis!
Förvaltningens förslag att anslå 500 tkr för sommaren 2022 räcker inte långt. Vill vi
ha ett tryggare Lysekil - och särskilt om vi ska vända trenden - måste vi nog tyvärr
öppna plånboken väsentligt mer.
Många kommuner är i samma läge och tvingas till samma val. När det inte finns
poliser att tillgå måste kommunerna lösa problemen själva. Ordningsvakter för att
upprätthålla tryggheten i det offentliga rummet blir tyvärr en kommunal fråga.
Vi ville satsa fyra gånger så mycket som förvaltningen föreslog, men detta röstades
ned av de styrande partierna (inklusive Kommunistiska partiet).

Ronald Rombrant, Lysekilspartiet
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Dnr 2022-000017

Delegationsbeslut 2022-01-26 - kommunstyrelsen
Sammanfattning
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelseförvaltningen.
Kommunstyrelsens ordförande
•

Munkedals kommuns begäran om förlängning av uppsägningstid rörande
avtalssamverkan miljö.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll 26 januari 2022.
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Dnr 2022-000005

Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2022-01-26
Sammanfattning
•

Protokollsutdrag från Miljönämnden i mellersta Bohuslän § 46 Användande av begreppet Rättviksmodellen

•

Snabbprotokoll från Fyrbodals kommunalförbund 21-12-09

•

Protokollsutdrag från Fyrbodals kommunalförbund 2021-12-09§ 109 Granskning och utlåtande delårsrapport 2021-08-31

•

Protokoll från Rådet för folkhälsa och socialhållbarhet 2021-11-23

•

Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-12-14, § 126 - Hälso-och
sjukvårdsavtal

•

Protokoll från Samordningsförbundet Väst 2021-12-10

•

Protokollsutdrag från miljönämnden i mellersta Bohuslän 2021-12-01, § 63 Behovsutredning

•

Styrelseprotokoll nr 6, 2021-11-03 - Havets Hus i Lysekil AB

•

Styrelseprotokoll extra styrelsemöte 2021-10-04 - Havets Hus i Lysekil AB

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll
26 januari 2022.
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§ 17

Dnr 2022-000002

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör
Sammanfattning
Kommundirektören informerar om:
•

Pandemiteam återupptaget med anledning av ökad smittspridning.
Situationen är hanterbar men ansträngd

•

Analys av medborgar- och medarbetarundersökningarna pågår

•

Dialog med fastighetsägarnas riksförbund

•

Dialog med statens servicecenter

•

Avslut medborgardialog trygghet – nu in i ordinarie verksamhet

•

Uppstart chefsnätverk

•

Inplanerad dialog kring hållbar ålderdom på Skaftö

•

Integrera IT-funktionen

•

Gemensamt arbete med verksamhetsplanering och uppföljning pågår

•

Utveckling av kommunikationsfunktionen med ny kommunikatör

•

Påbörjad planering inför valet 2022

Kommunstyrelsens ordförande informerar om:
•

Möte med samverkansgrupp, ett enat Bohuslän

•

I mitten av januari genomfördes möte om Skagerrakbanan

•

Den 9 februari är det inplanerat ett möte mellan Trafikverket och Lysekils
kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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Dnr 2022-000018

Utbetalning av partistöd 2022
Sammanfattning
Enligt reglerna för partistöd ska utbetalning av partistöd ske under februari månad
efter beslut i kommunfullmäktige.
Det lokala partistödet i Lysekils kommun betalas ut till partier som är
representerade i kommunfullmäktige. Enligt reglerna ska beloppen avseende
grundstöd och mandatstöd justeras utifrån prisbasbeloppets förändringar.
Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor och det innebär att grundstödet höjs till
8 684 kronor, och mandatstödet till 11 939 kronor.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-03
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för år 2022 ska
utgå till de politiska partierna i fullmäktige i enlighet med redovisat förslag.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2022-000026

Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Lysekils
kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-01 att tillsätta en arvodesberedning med
uppdrag att senast till första fullmäktigesammanträdet 2022 ta fram ett
arvodesreglemente för mandatperioden 2023-2026.
Arvodesberedningen har under hösten systematiskt gått igenom de befintliga
reglerna och utifrån de politiska partiernas synpunkter förslagit ändringar,
justeringar och kompletteringar. Alla inspel har emellertid inte resulterat i förslag
till ändringar då dessa, efter en sammanvägd bedömning, antingen anses vara
praktiskt svåra att hantera i ett dokument som reglerar arvoden, eller på olika sätt
främst anses vara en intern fråga för de politiska partierna.
Merparten av de synpunkter och inspel som de politiska partierna lämnat in har
dock i olika grad beaktats och justerats.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-16
Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
Bilaga 1 Arvoden
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP): Ändringsförslag, att stycket i arvodesbestämmelserna (§ 9)
om förlorad arbetsinkomst ändras till: ”som högst motsvarar arvodet till
riksdagsledamot”
Tilläggsförslag, att arvodesberedningen ges i uppdrag att till kommunstyrelsemötet
2 mars 2022 föreslå modell och ersättning för nämnds- och styrelseledamöters
inläsning av möteshandlingar.
Yngve Berlin (K): Föreslår att ”utgångspunkt för arvodena” i stället för
förvaltningens förslag skall vara enligt (K):s förslag
- Vi anser att 100 % av prisbasbeloppet 2022 (49 300), i stället för
riksdagsmannalönen (69 900), skall vara beräkningsgrunden för
kommunalrådslönen och övrig arvodering,
- Samt i stället för att följa riksdagsmännens (och riksdagskvinnornas)
löneutveckling, anser vi att den skall kopplas till löneutvecklingen för de sämst
betalda i kommunal tjänst.
- Att de årliga arvodeshöjningarna därför beräknas och binds till snittet för
löneutvecklingen, i kronor räknat, för övriga anställda i Lysekils kommun i
inkomstskiktet 19 000 till 26 000 kr/mån. I övrigt avstår vi korrigeringar i
lagda förslag.
Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag. Avslag på Yngve Berlins
förslag.
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Lars Björneld (L): Bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer Christina Gustavsson förslag mot Yngve Berlins förslag och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt Christina Gustavssons förslag.
Omröstning begärs
Ja-röst till Christina Gustavsson förslag.
Nej-röst till Yngve Berlins förslag.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster, 1 nej-röst och 1 ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen
enligt Christina Gustavssons förslag.
Ledamöter
Jan-Olof Johansson

Omröstningsbilaga
Parti
Ja
S
X

Maria Granberg

MP

X

Ronald Rombrant

LP

X

Christina Gustavsson

S

X

Lars Björneld

L

X

Björn Martinsson

LP

X

Ulf Hanstål

M

X

Daniel Arvidsson

SD

Yngve Berlin
Summa

Nej

Avstår

X

K

X
7

1

1

Fortsatt beslutsgång
Ordförande ställer Ronald Rombrants ändringsförslag mot Christina Gustavsson
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christinas Gustavssons
förslag.
Omröstning begärs
Ja-röst till Christina Gustavsson förslag.
Nej-röst till Ronald Rombrants förslag.
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster, 3 nej-röster och 1 ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen
enligt Christina Gustavssons förslag.
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Ledamöter
Jan-Olof Johansson

2022-01-26

Omröstningsbilaga
Parti
Ja
S
X

Maria Granberg

MP

Ronald Rombrant

LP

Nej

X
X

Christina Gustavsson

S

X

Lars Björneld

L

X

Björn Martinsson

LP

X

Ulf Hanstål

M

X

Daniel Arvidsson

SD

Yngve Berlin
Summa

K

Avstår

X
X
5

3

1

Fortsatt beslutsgång
Ordförande ställer Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår tilläggsförslaget.
Omröstning begärs
Ja-röst till Ronald Rombrants tilläggsförslag.
Nej-röst för avslag.
Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster, 4 nej-röster och 1 ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen
med ordförandes utslagsröst att avslå tilläggsförslaget.
Ledamöter
Jan-Olof Johansson

Omröstningsbilaga
Parti
Ja
S

Maria Granberg

MP

X

Ronald Rombrant

LP

X

Nej
X

Christina Gustavsson

S

X

Lars Björneld

L

X

Björn Martinsson

LP

X

Ulf Hanstål

M

X

Daniel Arvidsson

SD

Yngve Berlin
Summa

Avstår

X

K

X
4
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till
reviderade bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda.
Bestämmelserna gäller även styrelsen för helägda kommunala bolag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelseförvaltningen
i uppdrag att arbeta in konsekvenserna av det nya regelverket i budget 2023.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bestämmelserna ska börjar gälla
2023-01-01.
Reservation
Yngve Berlin (K) och Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation var för sig.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Reservation från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut 2022-0126 -Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
Med det primära syftet att värna demokratrin i Lysekils kommun lade
Lysekilspartiet fram två förslag, vilka vi ansåg skulle göra regelverket för arvoden
bättre. Vi fick inte med oss en majoritet, varför vi här reserverar oss mot
kommunstyrelsens beslut.
1. Förslag om höjd ersättning för förlorad arbetsinkomst
Rent prinicipiellt: Det är väl högst sannolikt att den person som inte får ersättning
för förlorad arbetsinkomst kommer att vara mindre benägen att ta på sig uppdrag i
nämnder och styrelse än den som blir kompenserad för förlorad arbeesinkomst?
I liggande förslag är ersättningen enligt § 9 i arvodesbestämmelserna maximerad till
100 procent av grundarvodet, dvs ca 60 tkr/månad. Många personer som tilhör
yrkesgrupper där lönerna överstiger denna nivå kommer mot denna bakgrund att
vara tveksamma - av högst förståeliga skäl - till att ta på sig uppdrag i Lysekils
kommun.
Lysekilspartiet föreslog en blygsam höjning av taket till den nivå som gäller för
arvodet till riksdagsledamot, dvs lite drygt 71 tkr/mån, alttså en höjing med 11 tkr/år.
Vi vet inte hur många som avstår uppdrag på grund av att detta förslag inte går
igenom, men alla hinder som försvårar för demokratin att utvecklas borde enligt vår
mening tas bort. Förhoppningsvis resonerar kommunfullmäktiga annorlunda än vad
en majoritet i kommunstyrelsen gjorde.
2. Förslag om modell och införande av ersättning för inläsning av
ärenden
Den ersättning en nämnds- och styrelseledamot uppbär vid politiska möten
beräknas utifrån ett timarvode på 126 kr/tim och utbetalas i form av ett halv- eller
heldagsarvode (631 kr resp 1135 kr). Detta är ersättningsnivåer som nog få, som satt
sig in i frågan vad det innebär att sitta i en nämnd eller styrelse, tycker är höga.
Någon ersättning för inläsning och förberedelse inför sammanträden av ofta ett
omfattande material utgår inte i Lysekils kommun. Det är nog inte sällan som
ledamöter behöver lägga lika mycket tid på inläsning och förberedelser som till
själva mötet. Den ersättningsmodell som idag tillämpas i Lysekils kommun
uppmuntrar inte folk att ta på sig politska uppdrag, snarast råder det omvända
förhållandet.
Med ersättningsnivåer som uppfattas som väldigt låga innebär det på sikt att det
kommer att bli mycket svårt att få folk att ta på sig uppdrag i Lysekils kommun.
Ronald Rombrant, Lysekilspartiet
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Reservation från Yngve Berlin (K) mot kommunstyrelsens beslut 2022-01-26 Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
Som bortblåst var den kommunalekonomiska aspekten, som annars präglar debatter
om politiska satsningar, för nu gällde det arvoden till förtroendevalda.
(K) anser att det viktigaste och självklara regelverket för att människor skall ha
möjlighet att arbeta politiskt i kommunens styrelser och nämnder, redan finns i
reglementet, nämligen ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Utöver det finns frikostiga (beroendeframkallande) årsarvoden, mötesarvoden, hel
eller halvdag och kostnadsersättningar, m.m.
Motivationen till att arbeta politiskt tycker vi borde komma ur viljan att förbättra
samhället och göra livet rikt för vanliga hyggliga medborgare. Det är så vi i
Kommunistiska Partiet ser på politiskt engagemang.”
-

Skippa högavlönade riksdags-”män” som norm för kommunens arvoden

-

I stället för att kommunpolitikernas årliga arvodeshöjningar per automatik
skall följa riksdagsmännens (och riksdagskvinnornas) löneutveckling, anser
vi att den i stället skall kopplas till löneutvecklingen för de sämst betalda i
kommunal tjänst.

-

Det skulle innebära att arvodeshöjningar i stället beräknas och binds till
snittet för löneutvecklingen, i kronor räknat, för övriga anställda i Lysekils
kommun i inkomstskiktet 19 000 till 26 000 kr/mån.

Vår modell där löpande arvodeshöjning är knuten till de lågavlönade
kommunanställdas löneutveckling, föll inte övriga i KS i smaken.
Att det skulle vara populism att vilja begränsa arvodena och lyfta de lågavlönade, det
är en elitistisks inställning som alltid får luft när politikerarvoden debatteras. Detta
KS möte inget undantag. Kompletterar man sedan bilden med ivrig argumentering
för kraftigt höjda tak för förlorad arbetsförtjänst, (så inte höginkomsttagare
diskrimineras), och högre ersättning för inläsning, då undrar man vems intresse
dessa representerar.
Skillnaden, mellan vårt förslag och nuvarande arvodesnivåer har naturligtvis en viss
kommunal-ekonomisk betydelse. Vårt förslag belastar skattekollektivet betydligt
mindre. Men naturligtvis är den främsta poängen med vårt förslag att politiker inte
skall fjärma sig från majoriteten av medborgarna/skattebetalarna.
Så måste vi konstatera att: om ambitionen med höjda arvoden för politiker, varit att
få ”dugligt” folk att bli politiskt aktiva, tror jag vi missat målet. Vi ser inga tecken på
att ständiga arvodeshöjningar fått den effekten.
Jag reserverar mig mot KS beslut i arvodesfrågan.
Yngve Berlin (K)
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Dnr 2018-000163

Svar på motion från Christoffer Zakariasson (SD) angående utbyggnad
av Brastad sporthall
Sammanfattning
Christoffer Zakariasson (SD) har i en motion 2018-12-17 föreslagit utbyggnad av
Brastads sporthall med plats för kaféteria och ungdomsgård. Vidare föreslås en
översyn av golv i sporthallen som motionären menar är halt med risk för skador.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-01 § 216 att remittera ärendet till
utbildningsnämnden gällande punkt 1 i motionen ” Utbyggnad av idrottshallen med
plats för kaféteria samt plats för ungdomsgård”
Utbildningsförvaltningen menar i sin tjänsteskrivelse att det som framförs i
motionen är en viktig och efterfrågad verksamhet eftersom det saknas mötesplatser
för unga i Brastadområdet. Intentionen i motionen skulle därför vara positivt för
lokalsamhället. Kommunstyrelseförvaltningen delar denna bild.
För att kunna möjliggöra intentionen i motionen har utbildningsnämnden idag
(2022-01-19) fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge
nämnden i uppdrag, att utifrån ett brett perspektiv, utreda förutsättningarna för att
skapa en mötesplats för barn och unga i Brastadområdet.
Kommunstyrelseförvaltningen delar utbildningsförvaltningens syn och föreslår
därför, i likhet med utbildningsnämndens beslut, att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige ge utbildningsnämnden i uppdrag utreda förutsättningarna för
tillskapandet av en mötesplats för barn och unga i Brastadområdet. Detta uppdrag
genomförs lämpligen i samråd med samhällsbyggnadsnämnden som därför också
föreslås få detta uppdrag av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-19
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-01-19, § 5
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-11
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 216
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-17, § 244 med bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-03-15, § 39
Motion
Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Arvidsson (SD): Ändringsförslag, kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att ge utbildningsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att skapa en mötesplats vid Brastad sporthall.
Ulf Hanstål (M) och Yngve Berlin (K): Bifall till Daniel Arvidssons förslag.
Christina Gustavsson (S): Ändringsförslag, kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att besluta att ge utbildningsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag, att utifrån ett brett perspektiv, skapa en
mötesplats för barn och unga i Brastadområdet, uppdraget redovisas under 2022.
Finansieringen sker genom investeringsbudgeten och driftsbudgeten för 2023.
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Jan-Olof Johansson (S) och Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har
beslutat enligt Jan-Olof Johanssons förslag.
Omröstning begärs
Ordförande meddelar att Jan-Olof Johanssons förslag är huvudförslag.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång
Christina Gustavssons och Daniel Arvidssons förslag ställs mot varandra för att utse
motförslag till huvudförslaget.
Jan-Olof Johanssons förslag ställs mot det förslag som kommunstyrelsen utser till
motförslag.
Ja-röst för Jan-Olof Johanssons förslag.
Nej-röst för det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag.
Ordförande ställer Christina Gustavssons och Daniel Arvidssons förslag och finner
att kommunstyrelsen utser Daniel Arvidssons förslag som motförslag till
huvudförslaget.
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster för Jan-Olof Johanssons förslag och 3 nej-röster för Daniel
Arvidssons beslutar kommunstyrelsen bifalla Jan-Olof Johanssons förslag.
Ledamöter
Jan-Olof Johansson

Omröstningsbilaga
Parti
Ja
S
X

Nej

Maria Granberg

MP

X

Ronald Rombrant

LP

X

Christina Gustavsson

S

X

Lars Björneld

L

X

Björn Martinsson

LP

X

Ulf Hanstål

M

X

Daniel Arvidsson

SD

X

K

X

Yngve Berlin
Summa

6
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Reservation
Daniel Arvidsson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara
besvarad med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge utbildningsnämnden
och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag, att utifrån ett brett perspektiv, utreda
förutsättningarna för att skapa en mötesplats för barn och unga i Brastadområdet,
uppdraget redovisas under 2022.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2021-000069

Svar på motion från Christoffer Zakariasson (SD), Daniel Arvidsson
(SD) m.fl. - Inför språkkrav vid anställning av personal inom
vårdomsorgen
Sammanfattning
Christoffer Zakariasson (SD) och Daniel Arvidsson (SD) har i en motion föreslagit
att vid nyrekrytering av personal inom vårdomsorgen ska det klart framgå genom ett
språktest i svenska språket, att det motsvarar den nivå som Socialstyrelsen
rekommenderar för personal inom äldreomsorgen.
Motionen har varit på remiss hos socialnämnden som har beslutat att ge
socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för språkplan vid anställning av
medarbetare inom socialförvaltningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-05
Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-09-27, § 88
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-09
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-02-10, § 23
Motion
Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Arvidsson (SD), Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP): Bifall till
förvaltningens förslag.
Christina Gustavsson (S): Ändringsyrkande, att motionen ska anses besvarad.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Daniel Arvidssons m.fl. förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2021-000359

Svar på motion från Daniel Arwidsson (SD) - Utredare för bidragsfusk
Sammanfattning
I en motion föreslår Daniel Arvidsson (SD) att kommunen så fort som möjligt
tillsätter personal vars uppgift ska vara att säkerställa att skattemedel ej utgår till
bidragsfuskare.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-15, § 99 att remittera motionen till
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden, men inte till socialnämnden eftersom
de inte längre handlägger ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd.
Den 1 januari 2020 trädde ändringar i kraft i bidragsbrottslagen 2007:612 och i
lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar (FUT) från
välfärdssystemen (underrättelselagen).
Arbetslivsförvaltningen skriver i sin tjänsteskrivelse att de har inlett ett arbete med
FUT-handläggning och ser behovet av en utökad resurs för att utreda dessa ärenden.
Arbetslivsförvaltningen planerar i budget 2022 att utöka del av tjänst för denna typ
av handläggning.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-05
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-11-01, § 114 med tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-09-15, § 99
Motion
Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Arvidsson (SD): Bifall till förvaltningens förslag.
Christina Gustavsson (S): Ändringsförslag, att motionen ska anses besvarad.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Daniel Arvidssons förslag.
Omröstning begärs
Ja-röst till Daniel Arvidssons förslag.
Nej-röst för Christina Gustavssons förslag.
Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster, 4 nej-röster och 1 ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen
med ordförandes utslagsröst att bifalla Christina Gustavssons förslag.
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Ledamöter
Jan-Olof Johansson

2022-01-26

Omröstningsbilaga
Parti
Ja
S

Maria Granberg

MP

Nej
X
X

Kristian Fred

M

Christina Gustavsson

S

X

Lars Björneld

L

X

X

Björn Martinsson

LP

X

Ulf Hanstål

M

X

Daniel Arvidsson

SD

X

Yngve Berlin
Summa

Avstår

K

X
4

4

1

Reservation
Daniel Arvidsson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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2022-01-26

Dnr 2021-000310

Svar på medborgarförslag om att väg 44 förlängs till att omfatta
sträckan Götene - Lysekil
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att väg 44 förlängs till att omfatta sträckan Götene –
Lysekil och att kommunstyrelsen får i uppdrag att driva denna fråga tillsammans
med Västra Götalandsregionen.
Förvaltningen har varit i kontakt med Trafikverket gällande hur de generellt ser på
frågor gällande ändring av vägnummer och liknande, samt förutsättningarna för en
sådan process.
Det framkom då att Trafikverket planerar att eventuellt ändra/flytta
vägbenämningen på den del av nuvarande riksväg 44 som löper mellan
Råsserödsmotet genom Uddevalla tunnlarna till/från Torp köpcenter, den så kallade
tunnelmotorvägen. Istället kommer väg 678 som löper sydväst om Uddevalla mellan
moten Råsseröd och Lerbo (vid E6) att döpas om till Rv 44. Detta efter att den
planerade ombyggnationen (2+1 väg och mittseparering) av 678:an är klar.
Den nuvarande väg 44 genom Uddevalla, tunnelmotorvägen, kommer då att få en
tresiffrig numrering. Denna process befinner sig dock än så länge enbart i ett
planeringsstadium.
Enligt Trafikverket är det för närvarande inte aktuellt att överväga en
nummerändring enligt medborgarförslaget. Förvaltningen menar därför att det inte
är meningsfullt att kommunstyrelsen får i uppdrag att driva frågan om förlängning
av Rv 44 som föreslås i medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-13
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2021-000195

Svar på medborgarförslag - Uppmaning att omedelbart införa ett
moratorium för utrullningen av 5G för undvikande av samhällsfara
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att berörda politiker omedelbart inför ett
moratorium för utrullningen av 5G inom kommunen. Detta med omtanke om
kommuninnevånarnas hälsa, försiktighetsprincipen samt presenterade
forskningserfarenheter som grund.
Strålning i sig är ett eget stort forskningsområde och kommunens förvaltningar
saknar kompetensmässiga förutsättningar att bedöma fakta och relevansen i de
påståenden som framförs i medborgarförslaget. Likaså är det svårt för förvaltningen
att utöva en pragmatisk källkritik då sakområdet är mycket brett och omfattande.
Förvaltningen konstaterar att man saknar objektiva fakta och andra underlag för att
kunna bedöma riktigheten i vad som framförs i medborgarförslaget. Det finns stora
mängder publicerade påståenden på nätet som såväl styrker som motsäger de fakta
och underlag som medborgarförslaget hänvisar till. Förvaltningen saknar därmed
objektiva fakta för att kunna föreslå kommunfullmäktige att ta ställning till
medborgarförslaget i någondera riktningen.
Förvaltningen hänvisar därför dels till Statens digitaliseringsstrategi, dels till Västra
Götalandsregionens digitaliseringsstrategi för mer ingående fakta och hur man ser
på strålningsrisker för medborgarna kopplat till 5G och dess eventuella strålning.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-04
Medborgarförslag med bilagor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska avslås
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2021-000093

Svar på medborgarförslag - Skapa en sammankopplande länk till
motionsspåret - sträcka mellan Stångenässkolan och Kvarnens
förskola, Brastad
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås en sammanhållande länk till motionsspåret i Brastad
och gäller sträckan Stångenässkolan och Kvarnens dagis som är ca 200 m. Det
föreslås även ett enklare ute gym.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser anläggandet av en eventuell sammanhållande
markstig som en naturlig komplettering, och delvis fortsättning på ett mycket
välbesökt och populärt gångstråk. Man avser därför att i sin kommande planering
beakta möjligheten och förutsättningarna att anlägga en markstig liknande det som
föreslås i medborgarförslaget. Om, och när, en eventuell markstig kan byggas, är
dock i dagsläget osäkert.
Samhällsbyggnadsförvaltningen menar vidare att man även kan planera för ett
eventuellt ute gym i området kring Stångenäsvallen för färdigställande under 2023.
Kommunstyrelseförvaltningen ser i likhet med samhällsbyggnadsförvaltningen
generellt positivt på medborgarförslaget, speciellt gällande en markstig. Dock
förutsätter såväl anläggande av en markstig som ett eventuellt ute gym att
ekonomiska resurser för uppdraget kan avsättas i aktuell budget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-18
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget för
färdigställande när ekonomiska resurser för uppdraget kan avsättas i
investeringsbudgeten.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2021-000186

Svar på medborgarförslag - utomhusbana för motionssimning
Sammanfattning
I ett medborgarförslag 2021-04-13 föreslås att kommunen anlägger en utomhusbana
för motionssimning över sommaren, till exempel vid Gullmarsbadet eller Långevik,
avgränsad så att det inte kommer in brännmaneter och utmärkt så att fritidsbåtar
inte kör för nära. Denna bana ska även vara bevakad av badvakt.
Man skriver i medborgarförslaget att Gullmarsborgs simhall är stängd på grund av
pandemin och att vanligt bad vid stranden eller från brygga inte kan jämföras med
reguljärt motionssim i simhall. Detta på grund av brännmaneter och riskerna med
att hamna i strömt vatten och komma för nära fritidsbåtar.
Då förslagsställaren förslår en utomhusbana för motionssimning över sommaren,
och att medborgarförslaget är skrivet då simhallen var stängd på grund av
pandemin, gör förvaltningen bedömningen att behovet/förslaget eventuellt inte är
aktuellt längre då Gullmarsbadet numer åter är öppet.
Oavsett konstaterar kommunstyrelseförvaltningen att det är intressant för en
kommun som Lysekil med sitt geografiska kustnära läge, och med sin marina profil,
att kunna erbjuda kommuninvånare och besökande en simbana i havet.
Kommunstyrelseförvaltningen har därför varit i kontakt med
samhällsbyggnadsförvaltningen och fritidsenheten gällande förutsättningarna för att
eventuellt anlägga en simbana utomhus.
Berörda förvaltningar avser att under våren 2022 förutsättningslöst se över
möjligheterna för anläggande av en simbana i havet. Ett genomförande förutsätter
dock sannolikt en eller flera föreningar som vill medverka med badvakter, skötsel
och underhåll.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-23
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget under
förutsättning att berörda förvaltningar lyckas lösa de praktiska och ekonomiska
frågeställningar som tas upp i tjänsteskrivelsen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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