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§ 128

2021-11-17

Dnr 2021-000113

Inspirationsföreläsning om barnkonventionen med Åsa Ekman
Sammanfattning
Åsa Ekman är inbjuden till kommunfullmäktige för att föreläsa om
barnkonventionen.
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar om barns rättigheter. År 2020 blev
barnkonventionen lag i Sverige.
Åsa Ekman har närmare 20 års erfarenhet av arbete med FN:s konvention om
barnets rättigheter. Åsa har varit ungdomssamordnare, demokratiutvecklare,
barnstrateg och idag är hon författare och konsult. Åsa hjälper också organisationer
på att bli bättre på att arbeta med barnkonventionen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen och tackar Åsa Ekman för föreläsningen.
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§ 129

2021-11-17

Dnr 2021-000014

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i
utbildningsnämnden
Sammanfattning
Inga-Lena Ivarsson (SD) har i en skrivelse 2021-10-24 avsagt sig alla sina politiska
uppdrag, ersättare i utbildningsnämnden samt ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2021-10-24
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen och tackar Inga-Lena
Ivarsson för nedlagt arbete.
Kommunfullmäktige översänder avsägelsen till Länsstyrelsen för ny
sammanräkning.
Beslutet skickas till
Inga-Lena Ivarsson
Länsstyrelsen
Löneenheten
Nämndsekreterare
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§ 130

2021-11-17

Dnr 2021-000014

Avsägelse som ledamot i utbildningsnämnden
Sammanfattning
Per Wallman (M) har i en skrivelse 2021-11-13 avsagt sig uppdraget som ledamot i
utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2021-11-13
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen och tackar Per Wallman för
nedlagt arbete.
Beslutet skickas till
Per Wallman
Löneenheten
Nämndsekreterare
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§ 131
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2021-11-17

Dnr 2021-000015

Fyllnadsval som ersättare till utbildningsnämnden
Sammanfattning
Christoffer Zakariasson (SD) nominerar Ann-Britt Karlsson som ersättare i
utbildningsnämnden efter Inga-Lena Ivarsson
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Ann-Britt Karlsson som ersättare i
utbildningsnämnden.
Beslutet skickas till
Ann-Britt Karlsson
Löneenheten
Nämndsekreterare
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§ 132

Dnr 2021-000440

Fördelning av statlig ersättning för vissa utlänningar
Sammanfattning
Lysekils kommun erhåller schablonersättning för insatser för nyanlända från staten.
Medlen utbetalas enligt 10§ i Förordning (2010:1122) om insatser för vissa
utlänningar. Schablonersättningen följer individen och betalas ut till kommunen
under en tvåårsperiod med beviljat uppehållstillstånd som start. Ersättningen har
minskat kraftigt de senaste åren. Prognos för 2022 är ca 4,4 mnkr.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att schablonersättningen för 2022 fördelas
procentuellt med 10 procent till kommunstyrelsen, 60 procent till
arbetslivsförvaltningen och 30 procent till utbildningsförvaltningen, i likhet med
den omarbetade fördelningen som gjordes till 2021, då arbetslivsförvaltningen
erhöll en större andel till följd av omorganisationen och förvaltningens uppdrag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-11-03, § 177
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-14
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att schablonersättningen som utbetalas enligt 10 § i
Förordning (2010:1122) om insatser för vissa utlänningar under 2022 ska fördelas
med:
−

10 procent till kommunstyrelsen

−

60 procent till arbetslivsförvaltningen

−

30 procent till utbildningsförvaltningen

Kommunfullmäktige beslutar att uppmana respektive förvaltning och
kommunstyrelse till anpassning till eventuella justeringar av ersättningar och att
hantera förändringen i budgetarbetet.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Avdelningen för Hållbar utveckling
Utbildningsförvaltningen
Arbetslivsförvaltningen
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§ 133

2021-11-17

Dnr 2021-000448

Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst
Sammanfattning
Melleruds kommun har ansökt om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.
Samtliga medlemmar behöver därför besluta om ny förbundsordning för förbundet
senast den 30 november 2021.
Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på att Melleruds kommun ingår som
medlem i förbundet vilket sannolikt kommer att öka den gemensamma nyttan.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-11-03, § 178
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-15
Handlingar från Samordningsförbundet Väst
Jäv
Ricard Söderberg (S), anmäler jäv.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner bifogad förbundsordning från presidiet för
Samordningsförbundet Väst som har stöd av styrelserna för förbundet samt av
utsedda representanter från Melleruds kommun.
Kommunfullmäktige beslutar att den nya förbundsordningen för
Samordningsförbundet Väst gäller från och med den 1 januari 2022.
Kommunfullmäktige godkänner tillägget av § 16 i nuvarande förbundsordning om
Likvidation och upplösning: ”I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller
slås samman med annat Samordningsförbund så övergår det eventuella kvarvarande
tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kommunerna inte
följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag
till medlemmarna”.
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Väst
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§ 134

2021-11-17

Dnr 2021-000122

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete i Lysekils kommun
Sammanfattning
Lysekils kommun har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare med en arbetsmiljö
som främjar hälsa, utveckling och arbetsglädje. Som ett stöd i att nå kommunens
mål har en riktlinje för hälsofrämjande arbetet tagits fram. En viktig del i riktlinjen
är att höja friskvårdsbidraget till kommunens medarbetare från 800 till 1 500 kr. En
bedömning är att den nya riktlinjen blir ett bra verktyg för verksamheterna i det
fortsatta arbetet med hälsofrämjande insatser.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-11-03, § 180
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-22
Riktlinjer för hälsofrämjande arbete
Nuvarande friskvårdspolicy
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar dokumentet Riktlinjer för hälsofrämjande arbete. Den
nuvarande friskvårdspolicyn för Lysekils kommun upphöra därmed att gälla.
Kommunfullmäktige beslutar att varje nämnd ansvarar för att inom egen ram
finansiera friskvårdsbidraget.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
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§ 135

2021-11-17

Dnr 2021-000410

Riktlinjer för chefsplattform för Lysekils kommun
Sammanfattning
Syftet med chefsplattformen är att tydliggöra vilka förväntningar och krav som ställs
på chefer i Lysekils kommun samtidigt som det klargörs att kommunen som
arbetsgivare har ett ansvar för att skapa förutsättningar för cheferna att utöva
chefskapet.
Kommunfullmäktige fastställde 2017-11-16, § 153 chefsplattform för Lysekils
kommun. En översyn har gjorts av dokumentet och en mindre revidering är gjord i
första stycket, från ”Syftet med Lysekil kommuns chefsplattform är att tydliggöra
vilka förväntningar och krav som ställs på en chef i Lysekils kommun” till ”Syftet
med Lysekil kommuns chefsplattform är att skapa bästa möjliga förutsättningar för
dig som chef och ledare”.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-11-03, § 181
Chefsplattform för Lysekils kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer Chefsplattform för Lysekils kommun.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
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§ 136

2021-11-17

Dnr 2021-000409

Riktlinjer för medarbetarplattform för Lysekils kommun
Sammanfattning
Syftet med medarbetarplattformen är att tydliggöra vilka förväntningar och krav
som ställs på medarbetare i Lysekils kommun samtidigt som det slås fast att
kommunen som arbetsgivare strävar efter att skapa goda förutsättningar för ett gott
medarbetarskap.
Kommunfullmäktige fastställde 2018-12-13, § 36 Riktlinjerna för
Medarbetarplattform för Lysekils kommun. Enligt dokumentet skulle en översyn
gjorts inför 2021.
En översyn har gjorts av dokumentet och en mindre revidering är gjord i första
stycket, från ”Syftet med Lysekils kommuns medarbetarplattform är att tydliggöra
vilka förväntningar och krav som ställs på medarbetare i Lysekils kommun.” till
”Syftet med Lysekil kommuns medarbetarplattform är att skapa bästa möjliga
förutsättningar för dig som medarbetare”.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-11-03, § 182
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-28
Riktlinjer för medarbetarplattformen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för medarbetarplattform för Lysekils
kommun.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
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§ 137

2021-11-17

Dnr 2021-000165

Redovisning över obesvarade medborgarförslag hösten 2021
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har fjorton obesvarade medborgarförslag. Från redovisningen
2021-05-19, § 64 har kommunfullmäktige behandlat fyra medborgarförslag och
under samma period har det inkommit sex nya medborgarförslag till
kommunstyrelseförvaltningen för beredning.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-11-03, § 183
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-22
Förteckning över obesvarade medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av obesvarade medborgarförslag
hösten 2021.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
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E-signering:
FA684F155E2FBF6B879640E0E97B95D0C607B82C2F

Utdragsbestyrkande

14 (20)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 138

2021-11-17

Dnr 2021-000166

Redovisning över obesvarade motioner hösten 2021
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30, ska kommunstyrelsen två gånger
om året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Totalt har kommunstyrelsen tio obesvarade motioner.
Från redovisningen 2021-05-19, § 65 har kommunfullmäktige behandlat elva
motioner. Från senaste redovisningen har sex nya motioner lämnats in till
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-11-03, § 184
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-22
Förteckning över obesvarade motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av obesvarade motioner hösten 2021.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
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§ 139

2021-11-17

Dnr 2021-000226

Svar på medborgarförslag - åtgärder för trafiksäkerhet vid
Stångenässkolan
Sammanfattning
I ett medborgarförslag framförs bland annat att bilar och skolbussar håller hög fart
förbi Stångenässkolan. Det föreslås en rad trafikhöjande insatser som till exempel
hastighetsdämpande åtgärder, övergångsställe samt alternativ för av- och på
stigning.
Förslagsställaren menar att personalen ska parkera vid idrottshallen och låta
parkeringen utanför skolan få nyttjas av föräldrar som stannar till för av- och
påstigning, eller asfaltera den grusplan som idag används som parkering. Det finns
en liten uppkörd väg mot den som skulle kunna funka som "avsläppningsrondell".
Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med kommunens trafikingenjör
utrett medborgarförslaget. Trafikingenjören har i samråd med
utbildningsförvaltningen kommit fram till att den nuvarande lösningen av
trafiksäkerhetsfrågan gällande av och påstigning, efter omständigheterna, för
närvarande anses vara den bästa lösningen.
När det gäller hastigheten på Lyckevägen är detta ytterst en polisiär fråga om
övervakning men också en fråga om utformning av vägen, och då är Trafikverket
ägare av denna. Det är även Trafikverket som tar beslut om eventuella
övergångsställen.
Då trafiksäkerhet kombinerat med barn har hög prioritet i den kommunala
verksamheten, avser kommunen att lyfta frågan om trafiksäkerheten kring
Stångenässkolan till de regelbundna avstämningar man har med Trafikverket och
polisen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-11-03, § 185
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-15
Medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat med
hänvisning till vad som framförs i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen/trafikingenjör
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§ 140

2021-11-17

Dnr 2021-000137

Svar på motion från Magnus Elisson (SD) och Christoffer Zakariasson (SD)
angående arbetskläder inom kommunal verksamhet
Sammanfattning
Magnus Elisson och Christoffer Zakariasson (SD) föreslår i en motion att
kommunen ger all tillsvidareanställd personal tillgång till de arbetskläder som de
behöver inom sin verksamhet utan kostnad. Som ett alternativ ska kommunen
ersätta de anställda för deras utlägg som de har genom inköp av dessa kläder.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-11-03, § 186
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-15
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-03-17, § 36
Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Arvidsson (SD) och Magnus Elisson (SD): Bifall till motionen.
Jan-Olof Johansson (S), Ronald Rombrant (LP), Håkan Smedja (V), Christina
Gustavsson (S), Ricard Söderberg (S) och Maria Granberg (MP): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Daniel Arvidssons och Magnus
Elissons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst till Daniels Arvidssons m.fl. förslag.
Omröstningsresultat
Med 23 ja-röster och 8 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga 1.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad med vad som
framförs i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionärerna
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Bilaga 1
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Dnr 2021-000483

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående sponsring av
föreningar i kommunen
Sammanfattning
Daniel Arvidsson (SD) har i en interpellation 2021-11-04 ställt följande frågor till
kommunstyrelsens ordförande:
Som en fortsättning av tidigare interpellation ang. likställighetsprincipen, så
kommer nu denna interpellation.
Lysekils kommun har sponsrat golftävlingen Skaftö Open med minst 350 000 kr år
2021, samtidigt som det sägs nej till andra föreningar gällande avsevärt mindre
summor.
Frågor:
1. Visste kommunstyrelsens ordförande om detta avtal?
2. Om inte, hur är det möjligt att undanhålla information om så stora summor?
3. Hur anser kommunstyrelsens ordförande att detta går i linje med
likställighetsprincipen?
4. Anser kommunstyrelsens ordförande att detta är bästa ändamålet för minst
350 000 kr av kommunala skattemedel.
5. Kommer Lysekils kommun fortsätta att sponsra vissa utvalda föreningar och
klubbar med liknande summor framöver?
Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson lämnar följande
svar:
Lysekils kommun har sedan lång tid tillbaka stöttat utvalda evenemang i
kommunen. Ibland har det handlat om att arrangörer har fått hjälp med utförande
av olika åtgärder eller lån av utrustning, ibland har det handlat om inhyrning av
fysiskt på plats för informationsspridning eller marknadsföring. Även de hel- och
delägda kommunala bolagen har var för sig eller ihop med den övriga
kommunorganisationen deltagit i och stöttat evenemang.
Frågor:
1. Visste kommunstyrelsens ordförande om detta avtal?
I maj skrev kommunens representant under avtalet med Skaftö Open AB.
I juli fick jag kännedom om att det fanns ett undertecknat avtal.
2. Om inte, hur är det möjligt att undanhålla information om så stora
summor?
Politiska representanter har deltagit i möten med Skaftö Open AB och varit
medvetna om att samtal förts. Bedömningen då var att nivån på insatsen
behövde bli lägre för att ett deltagande skulle bli aktuellt för vår del. Avtal
som tecknas utan föregående av politiska beslut eller information kan bara
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göras utifrån den delegation man tilldelats. Dialog med politiken hade dock
varit det naturliga i det här fallet.
3. Hur anser kommunstyrelsens ordförande att detta går i linje med
likställighetsprincipen?
Likställighetsprincipen är en lag som handlar om likställighet av
kommunmedlem, föreningar och bolag är juridiska personer som inte
omfattas av denna princip. Oavsett det ska vi ändå ska sträva efter att
behandla alla föreningar rättvist.
4. Anser kommunstyrelsens ordförande att detta är bästa ändamålet för
minst 350,000 kr av kommunala skattemedel.
Hur kommunala skattemedel ska användas är helt en fråga för
kommunfullmäktige. Min egen åsikt är att deltagande i evenemang kan vara
motiverat om man bedömer att vinsten är stor i förhållande till insatsen.
Kommunen har flera gånger gjort satsningar i den här storleken och ibland
med ännu mer i andra evenemang, Då har det framför allt gällt
seglingsveckan i augusti där en tät dialog har förts mellan politik och
förvaltning.
5. Kommer Lysekils kommun fortsätta att sponsra vissa utvalda föreningar
och klubbar med liknande summor framöver?
Det är inte utvalda föreningar eller klubbar i sig som sponsras utan det är i
egenskap av arrangör som man tecknat avtal med kommunen eller
kommunens bolag. Om det avtalas om liknande summor framöver kan jag
inte veta idag men jag är övertygad om att Lysekils kommun även i framtiden
kommer att stötta utvalda evenemang.
Daniel Arvidsson tackar för svaret.
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Dnr 2021-000469

Anmälningsärende till kommunfullmäktige 2021-11-17
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende i protokoll 2021-11-17:
•

Synpunkt/klagomål - uttalande från Fridays for Future i Lysekil, till
kommunfullmäktige gällande raffinaderiet Preemraff, om ansvar att
underlätta övergången till ett fossilfritt, hållbart samhälle

•

Synpunkt/klagomål från Föreningen Svenskt Landskapsskydd - till Sveriges
kommuners politiker - Vetot avseende vindkraft
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