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LKS § 160 Dnr 2019-000142  

Muntlig information på kommunstyrelsen 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen får muntlig information om följande ärenden: 

- Länsstyrelsen besöker kommunerna i sitt upptagningsområde. De lämnar 
information om deras arbete inom trygghets- och brottsförebyggande arbete. 

- Trygghetsgruppen Effektiv samordning för trygghet, EST redovisar 
uppföljning av arbetet. 

- Joakim Hagetoft, säkerhetsstrateg informerar om Lysekils kommuns 
oljeskyddsplan. 

- Gudrun Emildottir, förbundschef och Karin Blomstrand, ordförande från 
Samordningsförbundet Väst informerar om verksamheten.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.    
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LKS § 161 Dnr 2019-000328  

Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - information 
Sammanfattning 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp årligen och i november månad 
redovisas till kommunstyrelsen. Det innebär att man kontrollerar att de krav som 
ställs i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) följs och att 
arbetsmiljöarbetet ger resultat och leder till en bättre arbetsmiljö. 

I det dagliga systematiska arbetsmiljöarbetet arbetar vi utefter framtagna rutiner 
och riktlinjer. Vi arbetar med att främja hälsa, förebygga ohälsa samt att vi arbetar 
med att åtgärda ohälsa.     

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-22 
Riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
Rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet     

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2019.     

 

Beslutet skickas till 
Personalavdelningen  
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LKS § 162 Dnr 2019-000360  

Uppföljning av Rådet för folkhälsa och social hållbarhet - information 
Sammanfattning 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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LKS § 163 Dnr 2019-000091  

Månadsuppföljning september 2019 för kommunstyrelsen 
Sammanfattning 
Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget till och 
med september på 2,0 mnkr. I huvudsak handlar det om vakanser samt budgeterade 
kostnader som faller ut först senare under året. För helåret prognostiseras ett 
överskott på 1,25 mnkr. 

Sedan uppföljningsrapport 3 per augusti har prognosen försämrats med 0,25 mnkr 
beroende på högre förväntade kostnader för e-arkiv samt ett underskott för Lysekils 
del av SML IT.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-22 
Månadsuppföljning september 2019 för kommunstyrelsen      

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten för september 2019.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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LKS § 164 Dnr 2019-000255  

Budget för kommunstyrelsen 2020 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget 2020 för 
kommunstyrelsen. Förslaget omfattar såväl styrelsens uppdrag att leda och 
samordna kommunens verksamheter genom de av kommunfullmäktige beslutade 
utvecklingsmålen som uppdraget som nämnd för den egna förvaltningen.  

I budgeten föreslås tre utvecklingsområden och mål för kommunstyrelsen: 

- Styrning och ledning. Öka djupförståelsen av styrmodellen och styrmodellens 
bärande idéer. 

- Lysekils kommun – en attraktiv arbetsgivare. Utveckla Lysekils kommun som 
trygg och attraktiv arbetsgivare, organisation och plats att bo och leva på. 

- Digitalisering. Utveckla kommunens tjänster digitalt.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-24 
Budget för kommunstyrelsen 2020 med plan 2021-2022     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Hanstål (M): ändringsförslag 

1. Att anslaget till kommunrevisionen utökas med 400 tkr/per år åren 2020-
2022 utöver det som förvaltningen har föreslagit, vilket ska ses i ljuset av att 
Lysekils kommun lägger relativt litet på revisionen. 

2. Att 600 tkr anslås för 2020 till utredningsstöd för genomförandet av 
fullmäktiges uppdrag ”Strukturella åtgärder för att möta framtiden”. 

3. Att det ökade anslaget till revision och utredningsstöd på sammanlagt 1 mkr 
finansieras genom minskning av ramen till kommundirektören från 4,062 till 
3,062 mkr. 

Ronald Rombrant (LP) och Christoffer Zakariasson (SD): Bifall till Ulf Hanståls 
förslag. 

Jan-Olof Johansson (S): Avslag på Ulf Hanståls ändringsförslag punkt 1, om att 
utöka anslaget till kommunrevisionen. 

Christina Gustavsson (S): Bifall till Jan-Olof Johanssons förslag. 

Yngve Berlin (K) och Emma Nohrén (MP): Avslag på Ulf Hanståls förslag, bifall till 
förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller Ulf Hanståls förslag att anslaget till 
kommunrevisionen utökas med 400 tkr/per år åren 2020-2022 utöver det som 
förvaltningen har föreslagit mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår 
förslaget. 
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Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för avslag 

Nej-röst för Ulf Hanståls förslag 

Omröstningsresultat  
Med 5 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå Ulf Hanståls 
förslag. 
 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 
Jan-Olof Johansson  S X   

Emma Nohrén MP X   

Ronald Rombrant LP  X  

Christina Gustafson S X   

Ricard Söderberg S X   

Fredrik Häller LP  X  

Ulf Hanstål M  X  

Christoffer Zakariason SD  X  

Yngve Berlin K X   
Summa  5 4  

Fortsatt beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller Ulf Hanståls förslag att 600 tkr 
anslås för 2020 till utredningsstöd för genomförandet av fullmäktiges uppdrag 
”Strukturella åtgärder för att möta framtiden” mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår förslaget. 

Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för avslag 

Nej-röst för Ulf Hanståls förslag 

Omröstningsresultat  
Med 5 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå Ulf Hanståls 
förslag. 
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Omröstningsbilaga  
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 
Jan-Olof Johansson  S X   

Emma Nohrén MP X   

Ronald Rombrant LP  X  

Christina Gustafson S X   

Ricard Söderberg S X   

Fredrik Häller LP  X  

Ulf Hanstål M  X  

Christoffer Zakariason SD  X  

Yngve Berlin K X   
Summa  5 4  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta budget 2020 för kommunstyrelsen i enlighet 
med kommunstyrelseförvaltningens förslag.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Förvaltningsekonom 
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LKS § 165 Dnr 2019-000366  

Förlängning av projektet "Maritim utveckling i Bohuslän" (MUB) 
Sammanfattning 
Projektet MUB avslutas vid årsskiftet 2019/2020, men det finns möjligheter att 
förlänga projektet.  Om projektet förlängs är avsikten att förlänga det till 2021-06-
30. Vidare kommer projektet kommer utvidgas från 4 till 6 kommuner, Orust och 
Munkedal ansluter sig till projektet.  

Förvaltningens uppfattning är att projektet varit framgångsrikt och nått 
målsättningarna samt skapat värde för företagen och föreslår därför att Lysekils 
kommun deltar i förlängningen av projektet.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-15 
Slutrapport MUB     

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Lysekil kommuns fortsatta deltagande i 
förlängning av projektet med föreslagen medfinansiering samt att projektet ska 
slutredovisas för kommunstyrelsen i nära anslutning till projektavslut.        

 

Beslutet skickas till 
Avdelning för hållbar utveckling 
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LKS § 166 Dnr 2019-000364  

Yttrande över remiss avseende handlingsprogram om skydd mot 
olyckor 
Sammanfattning 
Kommunens säkerhetsskyddschef och säkerhetsstrateg har gått igenom 
Räddningstjänstförbundets förslag till handlingsprogram enligt lag om skydd mot 
olyckor. Förslaget är väl genomarbetat med en tydlig struktur.  

Den så kallade basförmågan för respektive räddningsstyrka är väl beskriven och 
relevant. Förvaltningen har dock en synpunkt under rubriken ”farliga ämnen” där 
det står att hantering av utsläpp i kemdräkt samt sanering av egen personal inte 
ingår i basförmågan för räddningsstyrkan i Lysekil. Vi ställer oss lite frågande till 
detta, varför behöver Lysekil inte denna förmåga. Speciellt med tanke på närvaron 
av Preem. Eller förväntas denna förmåga helt ligga inom Preems egen 
räddningstjänst.  

I övrigt menar förvaltningen att förslaget till handlingsprogram är väl genomarbetat.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-25 
Remiss - Handlingsprogram 2020-2023 om skydd mot olyckor 
Tjänsteskrivelse från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän    

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till handlingsprogram enligt lag om 
skydd mot olyckor.    

 

Beslutet skickas till 
Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän 
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LKS § 167 Dnr 2019-000348  

Samordning och styrning av gemensamma nämnder samt 
avtalssamverkan 
Sammanfattning 
Ett förslag har tagits fram för en revidering av styrdokumentet "Samordning och 
styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan". SML-styrgrupp och 
samverkansråd har ställt sig bakom dokumentet 2019-09-27. 

Syftet med revideringen är att tydliggöra hur samordning och styrning ska ske av 
gemensam nämnd, Miljönämnden i mellersta Bohuslän, samt inom avtalssamverkan 
för IT- och lön.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-20 
Samordning och styrning av gemensamma nämnder samt avtalssamverkan     

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta det reviderade styrdokumentet "Samordning och 
styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan", daterat 2019-09-27.   

 

Beslutet skickas till 
Munkedals kommun 
Sotenäs kommun 
IT-avdelningen 
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LKS § 168 Dnr 2019-000162  

Budget för Fyrstads Flygplats AB (FFAB) år 2020 
Sammanfattning 
Lysekils kommun äger 1 % av Fyrstads Flygplats AB och anslår årligen tillsammans 
med övriga ägarkommuner, Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla ett 
verksamhetsanslag som ska täcka flygplatsens förluster. Det är ytterst få regionala 
flygplatser i Sverige som kommersiellt kan stå på egna ben.  

För flygplatser som finansieras av flera kommuner och regioner kan bidraget ges till 
den kommun där flygplatsen är geografiskt placerad och som ansvarar för 
utbetalningen till flygplats/flygplatsbolaget. I detta fall är det Trollhättans Stad och 
då behöver samägaren (Lysekils kommun) göra en hänvisning till den 
utbetalningsansvariga kommunens bedömning av att samtliga villkor i 
kommissionens förordning är uppfyllda.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-20 
Budget för Fyrstads Flygplats AB år 2020    

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 294 000 sek till Fyrstads Flygplats AB för 
täckning av förluster under år 2020.  

Kommunstyrelsen beslutar att medlen överförs till Trollhättans Stad som ansvarar 
för utbetalning till Fyrstads Flygplats AB och som gör bedömningen av att samtliga 
villkor i kommissionens förordning är uppfyllda. 

Kommunstyrelsen beslutar att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i 
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa 
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 
och 108 i fördraget, artikel 56 a.      

 

Beslutet skickas till 
Fyrstads Flygplats AB 
Trollhättan Stad/stadsjuristen 
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LKS § 169 Dnr 2019-000063  

Behörighet att underteckna handlingar inom kommunstyrelsens 
verksamheter 
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 
uppdaterats med anledning av nya medarbetare på förvaltningen.   

På sammanträdet framkom att länsstyrelsen har synpunkter på att kommunen inte 
har specificerat de av kommunen förvaltade stiftelser i förteckningen, förslag till 
revidering lämnas av kommundirektören på sammanträdet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-22 
Förteckning över behörighet att underteckna handlingar inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-olof Johansson (S): tilläggsförslag till den första punkten i bilagan om 
”Köpehandlingar, avtal/kontrakt…” att lägga till de av kommunen förvaltade 
stiftelser: 

• Samfond nr 1 för utbildning, 854600-5698 
• Samfond nr 2 för socialt ändamål Lysekils och Lyse församlingar, 854600-

5706 
• Samfond nr 4 för socialt ändamål Brastad och Bro församling, 854600-6027 
• Assermans stiftelse, 854600-9039 
• Minnesfonden efter Elof och Margit Hellman, 862501-2581 
• Stiftelsen Gertrud Karlssons fond för Gullmarsskolan, 802425-8439 
• Stiftelsen Gertrud Karlssons fond för Lysekilshemmet, 802425-8421 
• Stiftelsen Gullmarnfonden, 854600-6258 

Beslutsgång 
Ordförande frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
revideringen med tillägg och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa behörighet att underteckna handlingar 
inom kommunstyrelsens verksamhetsområde enligt bilagan med tilläggsförslag.   

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
HR-avdelningen 
Avdelningen för hållbar utveckling 
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LKS § 170 Dnr 2018-000654  

Revidering av arbetsordning för kommunala pensionärsrådet och för 
kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
Sammanfattning 
Pensionärsorganisationerna har inkommit med önskemål om att både ordinarie 
ledamöter och deras ersättare ska kallas till alla möten, och har översänt förslag på 
reviderad arbetsordning. 

Förvaltningen har inget att erinra mot rådets förslag. Utöver detta föreslår 
förvaltningen att rådets benämning ändras till ”Kommunala rådet för äldrefrågor”. 
Gruppen ”pensionärer” omfattar en stor åldersgrupp med vitt skilda behov och 
förutsättningar. Förvaltningen föreslår också att utöka rådet för äldrefrågor med en 
ledamot från samhällsbyggnadsnämnden eftersom den nämnden ansvarar för 
många av rådets frågor. 

Båda råden är organiserade under socialnämnden, förvaltningen anser att det är 
lämpligt att den nämnden även fastställer arbetsordningarna i framtiden.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-25 
Protokoll från pensionärsrådet och rådet för funktionshinder 2018-11-15, § 27 med 
bilaga 
Förlag på reviderad arbetsordning för Kommunala rådet för äldrefrågor 
Förlag på reviderad arbetsordning för Kommunala rådet för funktionshinderfrågor     

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att rådets benämning ändras till ”Kommunala rådet för 
äldrefrågor” samt antar reviderad arbetsordning för Kommunala rådet för 
äldrefrågor. 

Kommunstyrelsen antar reviderad arbetsordning för Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor.   

Kommunstyrelsen beslutar att nuvarande arbetsordning LKS 2015-412 upphör att 
gälla.    

 

Beslutet skickas till 
Kommunala rådet för äldre frågor (Pensionärsrådet) 
Rådet för funktionshinder 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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LKS § 171 Dnr 2019-000062  

Delegationsbeslut 2019 
Sammanfattning 
Inga delegationsbeslut att redovisa på dagens sammanträde.     

 



 

  Kommunstyrelsen
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LKS § 172 Dnr 2019-000061  

Anmälningsärende för kommunstyrelsen 
Sammanfattning 
Protokoll från extra bolagsstämma Rambo 2019-09-27 

Miljönämnden, svar till kommunrevision 2019 - MN § 67, 2019-10-16   

Miljönämnden, internbudget 2020 - MN § 64 - 2019-10-16 

Protokoll från rådet för folkhälsa och social hållbarhet 2019-09-20 

Protokoll från Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder  
2019-09-03 

Synpunkt/klagomål - Skaftöbornas uttalande angående seniorboendet Solrosen i 
Grundsund samt svar från kommunstyrelseförvaltningen    

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll 
6 november 2019.     
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LKS § 173 Dnr 2019-000030  

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör 
Sammanfattning 
Kommundirektören informerar om: 

• Slutkonferens den 11 oktober av Maritim utveckling i Bohuslän 
• Kommundirektörsföreningens höst konferens 17-18 oktober, information av  

Micael Bydén, överbefälhavare för försvarsmakten (ÖB) och Dan Eliasson, 
myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om kommunernas roll 
i totalförsvaret. Slutbetänkandet i kommunutredningen kommer 28 februari 
2020. 

• Styrelsemöte med Lysekils Stadshus AB 16 oktober. 

• 23 oktober och 30 oktober var det bolagsdialoger 

• 24 oktober möte med presidiet för hälso- och sjukvårdsnämnden, dialog om 
barn och unga. 

• 25 oktober möte med styrgrupp fr avtalssamverkan SML 

• 25 oktober, krisberedskapsråd 

• Projekt 100 företagsbesök på 100 dagar, ca hälften kommer att vara 
genomfört till och med november.    

 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

• Seniormässa 7 november på Oscars 

• Besök av Tranemo kommun 15 oktober och Lilla Edets kommun 5 november 
för information om kommunens styrmodell.     

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.     
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LKS § 174 Dnr 2019-000169  

Lysekils kommuns strategiska oljeskyddsplan  
Sammanfattning 
Med anledning av den riskbild som finns för vår del av kusten finns det anledning 
att anta att en oljehändelse kan inträffa igen, på motsvarande sätt som skedde 2017. 
Det är därför nödvändigt att kommunen vidtar förberedande åtgärder och att vi 
utgår från de lärdomar som vi fick i samband med oljehändelsen 2017. 

Lysekils kommuns strategiska oljeskyddsplan har tagits fram för att skapa ett lokalt 
ramverk för hantering av oljehändelser till sjöss. I samband med utvärderingen av 
oljehändelsen 2017 framkom ett antal framgångsfaktorer som har präglat 
utformningen av dokumentet. Med som bilaga finns även Delregional 
oljeskyddsplan vid oljeutsläpp till sjöss. 

Syftet med Lysekils kommuns oljeskyddsplan är att skapa förutsättningar för en 
egen effektiv saneringsförmåga genom en tydlig organisation, beslutsmandat och 
resurser. Sammantaget ska det minimera de negativa skadeverkningarna av en 
framtida oljehändelse. 

Förvaltningen har, med anledning av återremitteringen den 9 oktober, kompletterat 
sin bedömning kring benämningen av dokumentet och dess utformning.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-28 
Lysekils kommuns strategiska oljeskyddsplan 
Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss    

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att godkänna Lysekils kommuns 
strategiska oljeskyddsplan.  

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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LKS § 175 Dnr 2019-000383  

Digital agenda för SML 2019-2022, revidering 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-20, §20, att anta strategidokumentet 
”Digital agenda för SML 2019–2022”. Lysekils kommun har tagit fram en revidering 
av den digitala agendan som har presenterats och godkänts i SML Styrgrupp och 
Samverkansråd 2019-09-27. Anledningen till revideringen är främst att förtydliga 
dokumentets innehåll genom strukturella förändringar. Målen som presenterades i 
ursprungsdokumentet är dem samma i den reviderade versionen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-20 
Digital Agenda för SML 2020-2022     

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det reviderade 
strategidokumentet Digital agenda för Sotenäs/Lysekils/Munkedals kommun  
2019 – 2022.  

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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LKS § 176 Dnr 2019-000135  

Redovisning över obesvarade motioner 2019 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, ska kommunstyrelsen två gånger 
om året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.  

För närvarande finns 29 pågående och öppna motioner, det är en betydlig 
minskning sedan redovisningen i maj. Efter redovisningen i kommunfullmäktige 
maj 2019 har det inkommit 11 nya motioner och 25 motioner har blivit besvarade.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-25 
Förteckning över obesvarade motioner 2019-10-23    

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av 
obesvarade motioner hösten 2019.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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LKS § 177 Dnr 2019-000134  

Redovisning över obesvarade medborgarförslag 2019 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har under våren 2019 prioriterat arbetet med att 
besvara medborgarförslag. Sedan redovisningen i kommunfullmäktige i maj 2019 
har 8 förslag bevarats. Under samma tid har 3 nya förslag lämnas in. Totalt har 
kommunstyrelsen 7 öppna och pågående medborgarförslag.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-23 
Förteckning över obesvarade medborgarförslag 2019-10-23   

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av 
obesvarade medborgarförslag hösten 2019.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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LKS § 178 Dnr 2019-000150  

Svar på motion om ny linjesträckning och återinförande av 
"shoppingrundan" 
Sammanfattning 
Ronny Hammargren (LP) har i en motion föreslagit att förvaltningen tillsammans 
med Västtrafik undersöker möjligheten att återinföra den gamla linjesträckningen 
för buss 841 samt att återinföra ”shoppingrundan”. 

Avdelning för hållbar utveckling har tillsammans med Västtrafik undersökt statistik 
för resande på linje 851 samt kundnöjdhet för den samma. Både resandestatistiken 
och kundnöjdheten ser ut att gå i positiv riktning.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-18 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-04-17, § 38    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): Att ärendet återremitteras för komplettering med 
beskrivning av ”shoppingrundans” jämfört med 851:ans rutt och turtäthet samt – 
detta mot bakgrund av att många efterlyser den ”gamla” shoppingrundan - en 
djupare och bredare analys av behovet. 

Ricard Söderberg (S) och Yngve Berlin (K): Bifall till Ronald Rombrants förslag om 
återremiss. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet för komplettering med 
beskrivning av ”shoppingrundans” jämfört med 851:ans rutt och turtäthet samt – 
detta mot bakgrund av att många efterlyser den ”gamla” shoppingrundan - en 
djupare och bredare analys av behovet.    

 

Beslutet skickas till 
Avdelningen för hållbar utveckling  
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LKS § 179 Dnr 2013-000014  

Svar på motion angående befrielse av hamnavgift fiskefartyget LL 158 
Sandö 
Sammanfattning 
Thomas Falk, Skaftöpartiet, har i en motion 2013-01-11 föreslagit att det tidigare 
fiskefartyget LL 158 Sandö ska befrias från hamnavgift.  

Fartyget fungerar idag som ett flytande museum som under sommaren har relativt 
många besökare. Det konstateras att LL 158 Sandö ägs av Bohusläns museum och 
ligger vid Östra kajen i Grundsund och inte betalar någon avgift. Orsaken till detta är 
oklart men kommunens småbåtsavdelning kommer inom kort ta upp en dialog för 
att finna en långsiktig lösning.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-18 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-01-31, § 13     

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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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LKS § 180 Dnr 2014-000102  

Svar på motion - Framtiden hotad för föreningen L. Laurin flaggskepp 
bogserbåten "Harry" 
Sammanfattning 
Roland Karlsson, (L) har i en motion 2014-03-07 föreslagit Lysekils kommun att 
upplåta del av Anderssons kaj till föreningen L Laurin och bogserbåten Harry utan 
kostnad. 

Sedan motionen lämnades in 2014 kan konstateras att Lysekils Hamn AB och 
föreningen L Laurin kommit överens och upprättat ett avtal avseende avgift för 
kajplats.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-19 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-03-27, § 39    

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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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LKS § 181 Dnr 2016-000316  

Svar på motion om mikroplaster - idag finns det mer plast än fisk i våra 
vattendrag 
Sammanfattning 
Motionen behandlades i fullmäktige 2018-10-18 som då beslutade återremittera 
ärendet med motiveringen att svaret gällande utökad undervisningstid inte var 
motionens syfte samt att LEVA i Lysekil AB påvisar att de har planer klara som 
möter upp kommande lagkrav eller att man väljer ligga i framkant och steget före. 

Utbildningsnämnden har behandlat återremissen och LEVA i Lysekil AB har 
inkommit till kommunstyrelseförvaltningen med kompletteringar gällande sitt 
tidigare remissvar. Det kan konstateras att såväl nämnden som LEVA i Lysekil AB i 
sak står fast vid sina tidigare yttranden som dock förtydligats med såväl fakta som 
och andra argument.  

Sammanfattningsvis är svaret på motionen att de områden motionären tar upp som 
gäller utbildningsnämndens sakområde, redan idag är väl reglerade i skolans 
styrande dokument och att såväl skollagen som läroplaner och kursplaner följs i 
huvudmannens skolor samt att elevernas kunskaper i områdena kontrolleras. Den 
del av motionen som berör LEVA i Lysekil AB och rening i avloppsverken, kan 
sammanfattas med att det ännu inte finns något färdigutvecklat koncept, varken 
angående val av reningsteknik eller reduktionsgrad. Av samma anledning är 
kommande juridiska krav ej utredda. Mot bakgrund av detta är det omöjligt att ha 
planer klara som möter upp kommande lagkrav, detta eftersom kraven inte är 
fastställda.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-19 
Förtydligande remissvar till motion om läkemedelsrester och mikroplaster 
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2019-01-16 § 7  
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-10-18, § 9    

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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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LKS § 182 Dnr 2015-000336  

Svar på motion betr. "Skjuts till restaurang som alternativ till hemkörd 
mat" 
Sammanfattning 
Ulrika Häller Lundbäck, Kristdemokraterna, föreslår i en motion 2015-06-22 att 
Lysekils kommun ska undersöka möjligheten att låta personer genom biståndsbeslut 
få skjuts till en kommunal restaurang i stället för leverans av varm mat alternativt 
uppvärmning av mikromat.  

Det kan konstateras att möjlighet att ta taxi eller annan transport till restaurang 
utreds enligt socialtjänstlagen, 4 kap, 1 § innan beviljande av matdistribution sker. 
Matdistribution beviljas inte om den enskilde via andra vägar kan tillgodose sig mat. 
Att en individ som fått beviljad matdistribution ska åka kollektivt till en restaurang 
kommer dock med all sannolikhet att generera ett ökat antal ledsagaransökningar, 
eventuellt socialt stöd och stöd vid restaurangbesök (exempelvis betalning, bära 
bricka, gå på toaletten, förflyttning) 

Det är i dagsläget möjligt för den som önskar att äta i matsalen på serviceboendet på 
Järnvägsgatan i Lysekil eller i matsalen på Stångenäshemmet i Brastad. På Skaftö 
saknas dock denna möjlighet. Betalning sker då utifrån en taxa som 
socialförvaltningen tagit fram. För att utnyttja denna möjlighet behövs inget beviljat 
bistånd. 

Den busstur som kan motsvara den numera nedlagda shoppingrundan är 
Lysekilsrundan. Den har emellertid sin rutt endast i centrala Lysekil samt en bit 
utanför centrum vilket begränsar målgruppen.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-19 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-06-25, § 71     

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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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LKS § 183 Dnr 2019-000036  

Svar på motion om utökad färjetrafik 
Sammanfattning 
Ulf Hanstål (M) inkom 2019-01-31 till kommunfullmäktige i Lysekil med en motion 
angående förslag om utökad färjetrafik mellan Lysekil tätort och Skaftö, linje 847 
Carl Wilhelmsson. 

I en dialog med Västtrafik fick förvaltningen svar om att frågan kom in sent för att 
komma med i sommarturlistorna 2019. En offertförfrågan om tillköp skickades då in 
till Västtrafik om att köpa till utökade turer enligt förslag från motionär. Något svar 
på den offertförfrågan har ännu inte kommit till kommunen.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-19 
Motionen 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-02-13, § 12    

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen anses 
besvarad i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.  

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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LKS § 184 Dnr 2013-000407  

Svar på motion om önskan från synskadade att måla kanterna vid 
övergångsställena med vit färg 
Sammanfattning 
Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2013-11-06 föreslagit att 
övergångsställena vid ”nedfarten”, speciellt vid Coop centrum och hotellet, ska 
målas med vit färg. Motionären föreslår även en översyn av samtliga 
övergångsställen.  

Det kan konstateras att en tillgänglighetsinventering genomfördes i Lysekils tätort 
2009 där en kartläggning av gångstråken gjordes. I utredningen inventerades cirka 
80 övergångsställen/passager och signalytor (det senare är det motionären sannolikt 
avser med ordet ”nedfarter” i sin motion). Inventeringen visade att signalyta inte 
fanns vid någon av de berörda övergångsställena. Tre passager har emellertid under 
senare år åtgärdats vad gäller signalytan, Drottninggatan, Rosviksgatan och 
Polisgatan där den förstnämnda är en av de gator som specifikt omnämns i 
motionen. 

Tillgänglighetsinventeringen resulterade i en rad rekommendationer som visade att 
det inte bara är signalytan som behöver åtgärdas utan också riktningsgivare, lutning 
på ramper, höjd på kantsten, hastighetssäkring, eventuella mittrefuger och även 
ytbeläggning på många av övergångställena/passagerna. Det finns i nuläget dock 
ingen upprättad åtgärdsplan med tillhörande budget. Att endast åtgärda signalytan 
och inte resten av tillgänglighetsanpassningen är inte optimalt utan är ett arbete 
som med fördel görs i samband med att en gata byggs om eller på annat sätt 
åtgärdas. De finns bland annat ett stort behov av att byta ut beläggningen på många 
av trottoarerna framgent och då faller det sig naturligt att även åtgärda resterande 
tillgänglighetsbehov vilket samhällsbyggnadsförvaltningen med största sannolikhet 
kommer att planera för.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-19 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-11-28, § 167    

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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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LKS § 185 Dnr 2018-000696  

Svar på medborgarförslag om båtmuseum - utställning 
Sammanfattning 
I medborgarförslag föreslås att kommunen inrättar ett museum eller permanent 
utställning över båtar i form av modeller, ritningar och tekniska underlag som har 
anknytning till Lysekil. Förslaget är att museet etableras i befintliga lokaler. 

Kontakt har tagits med kulturenheten på utbildningsförvaltningen som säger att det 
i nuläget inte finns någon lämplig lokal tillgänglig för ett båtmuseum eller en 
permanent utställning enligt förslaget.  

Utbildningsnämnden antog 2018-08-29 ett kultur- och fritidspolitiskt program som 
över tid kommer utmynna i en rad handlingsplaner. Kulturarv anges som ett av flera 
målområden och utifrån programmet kommer man att arbeta för att bevara och 
vårda vårt kulturarv. Hur och på vilket sätt detta kommer att ske är inte klarlagt i 
nuläget men enligt kulturenheten bör medborgarförslaget tas i beaktande i samband 
med framtagande av handlingsplanerna.     

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-18 
Medborgarförslag    

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses 
besvarat i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.   

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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LKS § 186 Dnr 2019-000001  

Svar på medborgarförslag om önskemål om elektrisk belysning till 
motionsspåret vid Brastads arena 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag har det föreslagits elektrisk belysning till motionsspåret vid 
Brastads arena.  

Det kan konstateras att endast en del av marken där motionsspåret löper tillhör 
Lysekils kommun. Belysning finns till viss del på denna sträcka. Vad gäller den 
övriga sträckan ligger den på mark som ägs av flera olika fastighetsägare. 

För en eventuell belysning av motionsspåret krävs dialog och förhandlingar med 
samtliga fastighetsägare. En sådan eventuell dialog med tillhörande process kan 
förslagsvis ske på initiativ, och via, den förening som anlagt och sköter 
motionsspåret. Baserat på vad som framkommer i dialogen kan ett eventuellt nästa 
steg diskuteras.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-20 
Medborgarförslag    

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget 
anses besvarat i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.   

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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