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        Justerare Utdragsbestyrkande 

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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Datum 

2019-10-28 

Dnr 

LKS 2019–000169 

Avdelningen för verksamhetsstöd 
Joakim Hagetoft, 
joakim.hagetoft@lysekil.se 

Lysekils kommuns 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 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 under rubriken Förvaltningens synpunkter. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att godkänna Lysekils 
kommuns oljeskyddsplan.  

Ärendet 

Lysekils kommuns 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 denna plan. 

Syftet med Lysekils kommuns oljeskyddsplan är att skapa förutsättningar för en 
egen effektiv saneringsförmåga genom en tydlig organisation, beslutsmandat och 
resurser.      

Förvaltningens synpunkter 

Med anledning av återremitteringen 9 oktober 

”Förslag till beslut på sammanträdet 

Att återremittera ärendet för att se över benämningen av dokumentet och om det 
ska kompletteras med ett operativt dokument.” 

Förvaltningens synpunkter med anledning av återremitteringen 

Benämningen av styrdokumentet utgår från kommunens Riktlinjer för 
styrdokument (LKS 2015–512) och av de tillgängliga alternativen bedöms ”plan” 
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vara den mest korrekta benämningen på det föreslagna styrdokumentet som är 
avsett att vara ett strategiskt dokument i sin helhet. 

Lysekils kommun är inte nöjda med utformningen på den delregionala planen och 
det har framförts muntligen till Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Två 
punkter som framförts som utvecklingsområde är behovet av att implementera 
länsstyrelsens gemensamma ramverk för aktörerna i Västra Götaland län benämnt 
”Samverkan för att hantera samhällsstörningar” samt att ta bort de 
befattningskortsbeskrivningar som finns med i dokumentet. Varje kommun arbetar 
kontinuerligt för att stärka och utveckla den egna krisledningsorganisationen och vi 
utgår alltid från vår egen krisledningsorganisation och de befattningsbeskrivningar 
som finns upprättade lokalt.  

Men dokumentets arbetsgrupp och dess ambition att ha en delregional samsyn 
bedöms vara särskilt viktigt för vår egen förmåga vilket gör att vi av den 
anledningen valt att inte stå utanför det gemensamma arbetet.  

Styrdokumentet Lysekils kommuns oljeskyddsplan är avsett att skapa en tydlig 
lokal organisation, beslutsmandat och resurser. Hur man väljer att utforma 
tillhörande rutiner och förteckningar bör vara upp till förvaltningen att bedöma och 
besluta. Varje utbildnings- och övningstillfälle som förvaltningens medarbetare 
deltar på kommer öka vår kunskap och förmåga och det bedöms vara i enligt med 
styrmodellen att förvaltningen då har ansvaret att uppdatera och fastställa sina 
rutinbeskrivningar för oljeskyddsarbetet samtidigt som uppföljning av deras arbete 
görs av samhällsbyggnadsnämnden. 

Lysekils kommuns oljeskyddsplan med tillhörande bilaga ersätter tidigare 
delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss (LKS 2014–19 § 13). 

Sommaren 2017 inträffade ett oljeutsläpp till sjöss på danskt vatten som slutligen 
hamnade på land längs bland annat Lysekils kommuns kustremsa. Utvärderingen 
av vårt saneringsarbete den sommaren gav flera lärdomar som har präglat 
utformningen av Lysekils kommuns oljeskyddsplan. 

Exempel på lärdom var vikten av ett tidigt agerande för att minska skadorna på 
miljön. Den förmågan fanns inte sommaren 2017 eftersom den egna organisationen 
saknade utbildning och oljeskyddsmaterial i egen regi.  

Med anledning av den riskbild som finns för vår del av kusten finns det anledning 
att anta en oljehändelse kan inträffa igen och det är därför nödvändigt att vi vidtar 
förberedande åtgärder. Lysekils kommuns oljeskyddsplan utgör ramverket för 
kommunens förberedelser inför en inträffad oljehändelse och tydliggör ansvar, 
beslutsmandat samt saneringsorganisation. Sammantaget ska det skapa en effektiv 
saneringsförmåga som minimerar de negativa skadeverkningarna av en framtida 
oljehändelse. 

Den nivå av saneringsförmåga som står uttalat i oljeskyddsplanen kommer 
innebära behov av investering. Förvaltningschefen vid 
samhällsbyggnadsförvaltningen har varit delaktig i förarbetet till oljeskyddsplanen 
och har åtagit sig att, genom investeringsrådet, planera för en nödvändig 
investering. 
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 Kommunstyrelsen och dess förvaltning

 Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning

 Utbildningsnämnden och dess förvaltning
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 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
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 LEVA i Lysekil AB

 Lysekils hamn AB
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Inledning 

Lysekils kommuns strategiska oljeskyddsplan är ett av resultaten efter oljehändelsen 2017. Den 

sommaren var vår kommun en av de kommuner i Bohuslän som drabbades av oljepåslag längs 

kusten. Oljepåslaget hade sin upprinnelse i en bunkringsolycka på danskt vatten.  

Utvärderingen av vår hantering av oljehändelsen visade på brister i den egna förmågan att 

hantera ett saneringsarbete. Avsaknad av egen saneringsutrustning och oljesaneringskompetens 

bidrog till ett haltande krishanteringsarbete inledningsvis. Med anledning av den riskbild1 som 

finns för oljeolyckor till sjöss, i Sverige och i vårt direkta närområde, finns det starka skäl för 

kommunen att ha en grundläggande egen förmåga till oljeskyddsarbete. En egen förmåga till 

oljeskyddsarbete innebär att vi kan agera proaktivt vid en skarp händelse och minska de 

negativa konsekvenserna av oljeutsläpp till sjöss. En förbättrad egen förmåga att hantera 

oljehändelser, och därmed skydda unika naturvärden, bör ses som ett led i Vision 2030 om en 

hållbar och attraktiv kommun året runt. 

Inför upprättandet av detta dokument har Lysekils kommun och Räddningstjänstförbundet Mitt 

Bohuslän arbetat tillsammans för att skapa en gemensam grundsyn kring behov och 

framgångsfaktorer. Samverkan har skett med Kustbevakningen, Miljöenheten i mellersta 

Bohuslän och LEVA i Lysekil AB genom arbetsmöten. Samverkan har även skett genom besök 

på RAMBO:s återvinningsstation Sivik och samtal med IVL Svenska Miljöinstitutet.  

De lärdomar som oljepåslaget sommaren 2017 förde med sig har präglat utformningen av detta 

dokument. 

Gällande detta dokument 

Syfte 

Syftet med detta dokument är att skapa förutsättningar för en egen effektiv saneringsförmåga 

genom att tydliggöra organisation, beslutsmandat och resurser.  

En effektiv egen saneringsförmågan innebär att agera proaktivt och vidta förebyggande åtgärder 

för att minska de negativa konsekvenserna vid ett inträffat oljeutsläpp i havet, med oljepåslag 

längs vår kust som en följd av utsläppet. 

Delregional oljeskyddsplan för norra Bohuslän 

Lysekils kommuns oljeskyddsplan är ett lokalt komplement till dokumentet ”Delregional 

oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss” som finns som bilaga till detta dokument.  

Övriga kommunala dokument gällande oljeskyddsarbetet 

Övriga dokument, som exempelvis rutiner, insatsplaner eller motsvarande, fastställs av den 

berörda verksamhetens chef.  

Definitioner 

Oljehändelse 

Begreppet oljehändelse innefattar i detta dokument alla delar av en händelse orsakad av 

oljeutsläpp till sjöss och som leder, eller riskerar att leda till, att olja hamnar på land och kräver 

saneringsinsats. 

1 ”Riskbild för oljeolyckor till sjöss i Sverige – En kunskapsöversikt för Östersjön, Västerhavet 

och de stora sjöarna” (MSB 1002 – maj 2016) 
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Oljepåslag 

När ett oljeutsläpp till sjöss har nått kustremsa och hamnat på land. 

Extraordinär händelse 

Med extraordinär händelse
2
 avses en händelse som avviker från det normala, innebär en 

allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner 

och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. 

Ansvar 

Vid ett oljeutsläpp till sjöss ansvarar staten för genomförandet av miljöräddningstjänst. 

Uppdraget att genomföra statlig miljöräddningstjänst till sjöss har Kustbevakningen. När 

oljeutsläppet till sjöss når kommunalt ansvarsområde ansvarar kommunen för hanteringen av 

oljan.  

Olja som hotar att nå land (öar inräknat) betraktas normalt som skäl till räddningstjänst, då 

händelsen kräver ett snabbt ingripande. Kommunens räddningstjänst svarar för bekämpning i 

strandzonen, i kommunala hamnar samt andra eventuella ansvarsområden som pekats ut och 

som inte är på land. När oljan nått land och skadan inte kan förvärras betraktas situationen inte 

längre som räddningstjänst utan sanering. Då övergår ansvaret för hanteringen av oljan, 

saneringsinsatsen, till samhällsbyggnadsförvaltningen i Lysekils kommun. 

Ansvaret för hanteringen av ett oljeutsläpp till sjöss kommer under en del av oljehändelsen 

involvera tre aktörer som alla har ett ansvar att bedriva oljeskyddsarbete. En framgångsfaktor, 

som identifierades efter oljepåslaget 2017, är att samhällsbyggnadsförvaltningen ska ta 

initiativet under oljehändelsens inledande period genom att agera proaktivt och vidta åtgärder i 

samarbete med Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän och Kustbevakningen innan oljan når 

land. Exempel på proaktiv åtgärd från samhällsbyggnadsförvaltningen skulle kunna vara att 

belägga en viss kuststräcka med strandduk som utifrån Kustbevakningens driftprognos befaras 

drabbas av oljepåslag. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Nämnden ansvarar för att följa upp förvaltningens oljeskyddsarbete före, under och efter en 

oljehändelse. 

Krisledningsnämnden 

Om en inträffad oljehändelse bedöms vara en extraordinär händelse kan krisledningsnämnden 

aktiveras efter beslut av dess ordförande. Krisledningsnämnden övertar då den ordinarie 

nämndens ansvar och fattar beslut av normativ karaktär. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, genom förvaltningschefen och dennes ledningsgrupp, ansvarar 

för att: 

Före en oljehändelse 

 Lysekils kommuns oljeskyddsplan är känd för berörda funktioner inom den kommunala

organisationen.

 Nyckelfunktioner inom den egna förvaltningen har rätt kompetensnivå inom oljeskydd.

2 1 kap 4 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap. 
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Under en oljehändelse3 

 Leda oljesaneringsarbetet inom Lysekils kommun från första larm om förväntat 

oljepåslag till att saneringsinsatsen anses avslutad. I ledningen av oljesaneringsarbetet 

ingår även ansvaret för krisinformation och arbetsmiljön för alla inom den interna 

saneringsorganisationen4. 

 Samverka med övriga aktörer involverade i oljehändelsen inom Lysekils kommun. 

 Samverka med grannkommuner, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och övriga 

externa aktörer involverade i oljehändelsen. 

 

Efter en oljehändelse 

 Utvärdera saneringsarbetet. 

 Säkerställa att Lysekils kommun ansöker om ekonomisk ersättning för saneringsarbetet 

hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. 

 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Nämnden ansvarar för att följa upp förvaltningens oljeskyddsarbete före, under och efter en 

oljehändelse. 

 

Miljöenheten i mellersta Bohuslän 

Miljöenheten i mellersta Bohuslän ansvarar för tillsynen av saneringsarbetet vid ett inträffat 

oljepåslag och utgör den instans som bedömer och beslutar, när ett oljedrabbat område är 

tillräckligt rent och när en saneringsinsats kan avslutas. 

 

Svenska krishanteringssystemets grundläggande principer 

Nedan nämnda principer är en av utgångspunkterna i utformningen av denna oljeskyddsplan. 

De är viktiga att känna till i samverkan med andra aktörer både före, under och efter exempelvis 

en oljehändelse. 

Ansvar 

Den som ansvarar för en verksamhet i vardagen har samma ansvar vid en samhällsstörning. 

Närhet 

En samhällsstörning ska hanteras så nära händelsen som möjligt, där kunskapen om aktuella 

förhållanden är som störst. 

Likhet 

Samma principer och organisation i vardag som vid en samhällsstörning. 

Utökad ansvarsprincip 

Alla offentliga aktörer har ansvar och skyldighet att samverka och stödja andra aktörer. Detta 

kallas ibland för den utökade ansvarsprincipen. 

  

                                                                 
3 Vid en inträffad oljehändelse ska samhällsbyggnadsförvaltningen organisera sig enligt 

förvaltningens krisledningsplan. 
4 När extern aktör (upphandlad saneringstjänst) är aktiverad ansvarar den för den egna 

arbetsmiljön. 
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Egen förmåga 

Tidsperiod 14 dagar 

Lysekils kommun ska ha förmåga att i egen regi bedriva oljeskyddsarbete upp till 14 dagar. 

Under dessa 14 dagar ska kontakt tas med upphandlad aktör för övertagandet av det operativa 

saneringsarbetet.  

 

Under hela oljehändelsen, det vill säga från första larmet och fram till dess att Miljöenheten i 

mellersta Bohuslän beslutar att det oljedrabbade området inte kräver ytterligare sanering, har 

samhällsbyggnadsförvaltningen ansvaret för att leda saneringsarbetet. Ledningen av 

saneringsarbetet ska ske genom kontinuerliga direktiv till den operativa 

saneringsorganisationen och genom uppföljning av deras utförda arbete. 

 

Ledord 

Kommunens arbete med en skarp oljehändelse ska kännetecknas av ledorden proaktivitet, 

ansvarstagande och tillsammans. 

Proaktivitet 

Med proaktivitet menas att kommunen ska agera på tidiga signaler om risk för oljepåslag och 

utifrån aktuell lägesbild vidta lämpliga åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna av 

ett oljepåslag. 

Ansvarstagande 

Sveriges kommuner har en nyckelroll för beredskapen för oljesanering i strandzonen, då 

de ansvarar för både räddningstjänst (enligt lag) och sanering (enligt praxis).  

Tillsammans 

Vid krishantering ska arbetet alltid kännetecknas av ett helhetsperspektiv. Det är en 

framgångsfaktor att kontinuerlig samverkan sker internt och externt med involverade aktörer i 

syfte att skapa en gemensam inriktning av insatsen och samordna krishanteringsåtgärderna.  

 

Saneringsorganisation 

Organisationsbilden nedan visar organisationen de inledande 14 dagarna av en oljehändelse. 

Övrig tid kommer grupperna inringade med gul ram att utgöras av en extern aktör (upphandlad 

oljesaneringstjänst). 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens 
krisledningsgrupp 

Saneringsgrupp/-er Båt Saneringsgrupp/-er Fastland Logistikgrupp 

Saneringsledare Kriskommunikation 
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Kompetenskrav 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Minst tre medarbetare inom samhällsbyggnadsförvaltningen ska ha genomgått samtliga fyra 

steg i utbildningen oljeskadeskydd som Räddsam VG5 upphandlade 2019. Medarbetarna utgör 

då saneringsledare och expertstöd i samhällsbyggnadsförvaltningens krisledningsgrupp. 

Miljöenheten i mellersta Bohuslän 

Medarbetare vid Miljöenheten i mellersta Bohuslän ska genomgå de utbildningssteg i 

oljeskadeskydd, genom Räddsam VG, som är avsedda för länets miljöenheter. Antalet 

medarbetare inom Miljöenheten i mellersta Bohuslän som ska ha denna kompetens beslutas av 

miljöchef.  

Saneringsutrustning 

För att ha en egen förmåga till oljeskyddsarbete ska saneringsmaterial i form av länsor och 

strandduk med tillhörande komponenter finnas gripbara med kort varsel. Mängden länsor och 

strandduk som ska finnas gripbara beslutar samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid beslutsfattande 

bör förvaltningen ta hänsyn till den bedömning som Miljöenheten i mellersta Bohuslän och 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän gjort gällande just mängden material. 

Saneringsarbetet 

Prioriteringar 

Prioriteringar under pågående saneringsarbete görs av samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd 

med Miljöenheten i mellersta Bohuslän. Prioriteringar ska göras utifrån lokala förutsättningar, 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps rekommendationer i ”Kommunens 

oljeskadeskydd” samt webb-verktyget ”Digital Miljöatlas6”. 

Övrig vägledning i saneringsarbetet 

Under saneringsarbetets gång finns stödmaterial och vägledningar i pärmen ”Kommunens 

oljeskadeskydd”. Innehållet är framtaget av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

(MSB) och är riktat till Sveriges kustnära kommuner. Pärmens innehåll finns på MSB:s 

webbplats samt i utskrivet exemplar hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Mallarna för den 

dagliga dokumentationen som finns i pärmen ska användas av samtliga som är involverade i 

saneringsarbetet. 

Tillhörande rutiner 

Rutinbeskrivningar eller motsvarande dokument som är nödvändiga i förberedande syfte 

fastställs av den berörda verksamhetens chef. 

5 Räddsam VG är en samverkansorganisation för räddningstjänsterna i Västra Götalands län 

med den uttalade ambitionen att ”Genom samverkan verka för ett säkert och tryggt Västra 

Götaland med förmåga att hantera det oönskade”. 
6 Digital Miljöatlas är ett webbaserat kartverktyg som förvaltas av länsstyrelserna och innehåller 
information om prioriterade områden, strandtyper, riksintressen med mera. 



Sida 9 av 10 

Samverkande aktörer 

Lysekils kommun, genom samhällsbyggnadsförvaltningen, kommer att samverka med ett stort 

antal aktörer i samband med en oljehändelse. Nedan omnämns några av de mest primära 

samverkansaktörerna. 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

Kommunalförbund med ansvar för räddningstjänstuppdrag i medlemskommunerna Lysekil, 

Munkedal och Uddevallas.  

Sedan maj 2019 har Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) inlett ett samarbete med 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) om en gemensam operativ systemledning. 

Det innebär att den kommunala räddningstjänstens systemledning (inre befäl och 

räddningschef i beredskap), som utgör normativt och strategiskt stöd åt räddningsledaren på 

skadeplats, är placerad i ledningscentralen i Trollhättan. I händelse av omfattande och 

långvariga skadehändelser eller olyckor, kan systemledningen behöva anpassas och optimeras 

utifrån rådande läge. Exempelvis genom representation eller tillfälligt besök i kommunens lokalt 

upprättade stab. 

Kustbevakningen 

Statliga myndighet med ansvaret att utföra statlig miljöräddningstjänst till sjöss. Deras 

ledningsfunktion är placerad i Göteborg. 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Kommunernas tillsynsmyndighet inom krisberedskap och civilt försvar. Kommuner inom länet 

är skyldiga att rapportera till Länsstyrelsen i samband med att kommuner aktiverar sin 

krisledningsorganisation.  

Länsstyrelsen har ett regionalt geografiskt områdesansvar och därmed ansvaret att skapa 

samordning och inriktning när fler än en kommun är involverade i exempelvis en oljehändelse. 

Försvarsmakten 

Vid sidan av sina militära uppgifter, att försvara landet mot väpnat angrepp, har 

Försvarsmakten även en roll vid hanteringen av kriser i fredstid. Vid en oljekatastrof kan 

Försvarsmakten främst komma att stödja samhället med resurser i form av personal och 

materiel (exempelvis fartyg, utrustning, skyddskläder m.m.). 

Svenska Sjöräddningssällskapet 

Har 71 räddningsstationer och fler än 230 räddningsbåtar, som bemannas av cirka 2 200 

frivilliga sjöräddare, längs våra kuster och i våra största sjöar. Svenska sjöräddningssällskapet 

har även 26 miljösläp strategiskt placerade runt Sveriges kust varav ett miljösläp är placerat i 

Valbodalen i Lysekil. Insatstiden för dessa miljösläp är 30 minuter efter begäran från 

Kustbevakningen eller kommunal räddningstjänst. 
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Bilaga 

Som bilaga till detta dokument finns ”Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss”. Den 

utgör ett komplement till kommunens lokala plan och utgör en gemensam grund för norra 

Bohuslän vid större oljeutsläpp. Kommunens saneringsarbete ska dock alltid ha sin 

utgångspunkt i den lokala planen. 

Postadress: 453 80 LYSEKIL Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 44 
Tel: 0523-61 30 00 E-post registrator@lysekil.se
Webbplats: lysekil.se 

Tänk på miljön innan du skriver ut 

mailto:registrator@lysekil.se
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1 INLEDNING 

1.1 Norra Bohuslän i samverkan 

Syftet med denna plan är att ange en tydlig inriktning för förebyggande verksamhet, planering 
och hantering av eventuella större oljeutsläpp i skärgården. Oljeskyddsplanen avser kommunerna 
i norra Bohuslän, närmare bestämt Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Munkedal och 
Uddevalla. 

I det förebyggande arbetet har kommunerna ett ansvar att sprida råd och information om risker 
till allmänheten. Information förmedlas därför bl a på webbsidan och spridning till aktörer inom 
besöksnäringen i kommunen i samband med att ett påslag av olja eller andra kemikalier hotar 
skärgården. 

Kommunerna i norra Bohuslän har en kuststräcka som till stora delar är utpekad som skyddsvärd 
ur olika aspekter. En stor del av Tanums och Strömstads kommuners skärgård ingår i 
Kosterhavets Nationalpark. Andra skyddsvärda områden är t ex Åbyfjorden, Gullmarn och 
Hafstensfjorden i söder. Ett utsläpp skulle leda till stora konsekvenser på naturmiljön genom att 
växt- och djurliv skadas, stränder förorenas och havsbotten förstörs. 

Syftet med att upprätta en kommunal oljeskyddsplan är att stärka kommunernas beredskap inför 
och vid en olycka. Målsättningen är att kommunerna ska ha beredskap och förmåga att bekämpa 
den olja som kommer i land från ett utsläpp och för att minimera ekologiska och 
socioekonomiska följder, inte minst för besöksnäringen. 

Framtagandet av oljeskyddsplanen har letts av en arbetsgrupp med säkerhetssamordnare och 
räddningstjänstpersonal i nära samarbete med representanter från berörda förvaltningar och 
myndigheter. För att skapa en användarvänlig och väl förankrad oljeskyddsplan har målsättningen 
varit att engagera de personer som i första hand blir berörda av den. Detta har skett genom att 
identifiera olika resurser inom kommunernas ordinarie verksamhet. 

ARBETSGRUPPEN 

Glenn D Gustavsson Marcus Staxäng Anna Karlsson 
Strömstad Tanum Uddevalla 

Mikael Gard Mona Engelbrektsson Joakim Hagetoft 
RMB Sotenäs/Tanum Lysekil/Munkedal 
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1.1.1 Distribution 
Planen distribueras för verkställighet och kännedom till följande verksamheter. 
 

▪ Kommunerna Uddevalla, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum och Strömstad. 

▪ Kustbevakningen. 

▪ Länsstyrelsen Västra Götaland, inklusive Kosterhavets Nationalpark. 

▪ Försvarsmakten.   

▪ SOS Alarm Göteborg. 

▪ MSB. 

▪ IUA Östfold. 
 

1.1.2 Förkortningar 
Följande förkortningar är vedertagna och används i planen. 
 
RL Räddningsledare 
ADR Transport av farligt gods på väg 
RMB Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
RLC Polisens regionsledningscentral 
LSO Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
RCB Räddningschef i beredskap 
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
GIS Geografiskt informationssystem 
RC Räddningscentral 
TiB Tjänsteman i beredskap 
RIB MSB:s integrerade beslutsstöd 
FRG Frivilliga resursgruppen 
KBV Kustbevakningen 
HaV Havs- och Vattenmyndigheten 
SSRS Svenska Sjöräddningssällskapet 
REK Rekognosering 
KFV Katastrofhjälp för fåglar och vilt 
IUA Interkommunale utvalg mot akkut forurensning  
 
1.1.3 Revidering 

För att garantera en oljeskyddsberedskap med korrekta och uppdaterade uppgifter är det viktigt 
med kontinuerlig revidering av norra Bohusläns oljeskyddsplan samt den av MSB tilldelade 
oljeskyddspärmen. Säkerhetssamordnaren eller annan utsedd person i respektive kommun har i 
dialog med samverkansgruppen/arbetsgruppen ansvaret för att revideringen och översynen 
genomförs minst en gång per mandatperiod. Revideringen ska omfatta en översikt av 
 

▪ Oljeskyddsplanens aktualitet.  

▪ Organisationsplanen.  

▪ De inledande åtgärderna. 

▪ MSB:s oljeskyddspärm 

▪ Eventuell medverkan av frivilliga resurser. 
 
1.1.4 Referensmaterial 

Räddningsverket/Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en 
oljeskyddspärm innehållande allmän information relaterad till en oljeolycka och skall ses som ett 
komplement till kommunernas oljeskyddsplan. Oljeskyddspärmen finns tillgänglig hos 
räddningstjänsterna samt hos miljö- och hälsoskyddsavdelningarna. 
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1.1.5 Bistånd till andra kommuner 

Varje kommun ska på begäran i möjligaste mån bistå annan kommun med hanteringen av ett 
oljeutsläpp.  
 

1.2 Svensk lagstiftning av betydelse för det marina oljeskadeskyddet 

Enligt lag om skydd mot olyckor, LSO, 4 kap 5 § har kommunen ansvaret för räddningstjänst i 
vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar som inte är statligt vatten. Ansvaret för sanering av 
oljeskador är författningsmässigt oreglerat, vilket innebär att den kommunala 
beredskapsplaneringen för oljeskydd formellt enbart omfattar räddningstjänst.  
 
Praxis är dock att kommunen också ansvarar för saneringen inom sitt ansvarsområde. När en 
olycka i skärgården inträffar är normalt Kustbevakningen den myndighet som är först på plats 
och har ansvaret för att minska konsekvenserna. Första prioritet är därför att begränsa utsläppet 
och ta upp delar av den olja som läckt ut samt minimera risken för fortsatt läckage. Olja som 
hotar stränder betraktas normalt som räddningstjänst. När oljan nått land och inte längre 
förväntas spridas ytterligare övergår arbetet från räddningstjänst till sanering. Ansvaret för 
saneringsfasen varierar beroende på vilken kommun som berörs och detaljer som beskriver detta 
framgår i de kommunspecifika bilagorna. 
 
Tillämpbar lagstiftning 

▪ Lag om kontinentalsockeln (1966:314).  

▪ Lag om ersättning från Internationella oljeskadefonderna (2005:253).  

▪ Lag om åtgärd mot förorening från fartyg (1980:424; ändrad genom bl a 2001:1292 och 
2002:874).  

▪ Förordningen om åtgärder mot förorening från fartyg (1980:789; ändrad genom 
2001:1292 och 2002:734). 

▪ Lag om transport av farligt gods (2006:263). 

▪ Sjötrafikförordningen (1986:300). 

▪ Lag om skydd mot olyckor (LSO 2003:778). 

▪ Förordningen om skydd mot olyckor (FSO 2003:789). 

▪ Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (2006:544). 

▪ Fartygssäkerhetslag (2003:364). 

▪ Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438). 

▪ Lag om Sveriges ekonomiska zon (1992:1140; ändrad genom bl a 1993:789, 1996:530 och 
1998:847). 

▪ Sjölag (1994:1009). 

▪ Miljöbalk (1998:808). 

▪ Avfallsförordningen (2011:927). 

▪ Förordning till skydd mot oljeskador till sjöss – Bunkerförordningen (2013:540). 
 

1.3 Ansvarsområden och ansvariga myndigheter/aktörer 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) oljeskyddsmateriel finns i 
Kustbevakningens miljöskyddsförråd i Göteborg, Oskarshamn, Härnösand, Djurö och Slite. Vid 
en förfrågan om nationella resurser kommer 1–2 personer från MSB:s oljeresurspool att medfölja 
materielen till den kommunen som efterfrågar stöd. MSB ansvarar för att materielen 
transporteras till den kommunen som begär stöd.  
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En eventuell rekvirering måste gå via Tib MSB. 

MSB prövar kommunernas ansökningar gällande ersättning för kostnader i samband med olja 
eller andra skadliga ämnen och de efterföljande saneringsinsatserna enligt FSO (2003:789). 

Kustbevakningen skall inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon svara för 
räddningstjänst när olja eller andra skadliga ämnen kommit ut i statligt vatten. I uppdraget ingår 
att ansvara för provtagning och analys av utsläppt olja för att kunna bestämma ursprung, 
egenskaper samt eventuell effekt på miljön. 

Transportstyrelsen har huvudansvaret för åtgärder som syftar till att förebygga oljeutsläpp från 
fartyg och olyckor till sjöss. 

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) ansvarar bland annat för havs- och vattenplanering, 
tillsyn och reglering. Myndigheten har det övergripande ansvaret bedömning av miljöpåverkan till 
följd av oljeolycka.  

Länsstyrelsen får enligt FSO 4 kap & 8 och genom sitt områdesansvar av regeringen föreskrivas, 
eller i särskilda fall överta ansvaret för kommunal räddningstjänst inom en eller flera kommuner. 
Det kan ske vid exempelvis stora oljeolyckor. Om räddningsinsatserna då även omfattar statlig 
räddningstjänst skall Länsstyrelsen svara för att insatserna samordnas. Länsstyrelsen kan ge råd 
och stöd till kommunerna utifrån sina ordinarie sakområden, till exempel underlag för 
prioriteringar rörande kustavsnitt och skyddsvärda områden. Länsstyrelsen ska också verka för att 
nödvändig samordning sker – framförallt när flera kommuner är berörda och när 
resurskonkurrens kan uppstå. Länsstyrelsen har en Tjänsteman i beredskap (TiB) som kan nås via 
SOS Alarm - 24 timmar om dygnet - året runt. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansvarar 
sedan 2009 för förvaltning av Digital Miljöatlas, som bl. a ger information om områden längs 
kusten som är extra känsliga för oljeutsläpp. Digital miljöatlas innehåller också information om 
strandtyper och förslag på lämpliga saneringsmetoder för de olika områdena.  

Länets oljeresurspool utgörs av ett antal tjänstemän från räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd, 
säkerhetssamordnare samt informatörer som genomgått MSB:s oljeskyddsutbildningar. Dessa kan 
rekvireras via Länsstyrelsens TiB-funktion. 

1.4 Riskbild och dimensionerande skadefall 

1.4.1 Kommunernas ansvar 

Vid ett oljeutsläpp ansvarar kommunerna för hantering av oljan då den når kommunalt 
ansvarsområde. Olja som hotar att nå land (öar inräknat) betraktas normalt som skäl till 
räddningstjänst, då händelsen kräver ett snabbt ingripande. Kommunens räddningstjänst svarar 
för bekämpning i strandzonen, i kommunala hamnar samt andra eventuella ansvarsområden som 
pekats ut och som inte är på land. När oljan nått land och skadan inte kan förvärras betraktas 
situationen inte längre som räddningstjänst utan sanering - Kommunen svarar enligt gällande praxis för 
sanering av stränder efter ett miljöfarligt utsläpp. För kommunala räddningstjänstinsatser och även för 
saneringsinsatser orsakade av oljeutsläpp eller utflöde av andra skadliga ämnen i vatten har kommunen rätt till 
ersättning från staten för den del av kostnaderna som överstiger ett av regeringens fastställda belopp, (f n 0,5 b b) 
om utflödet har skett utanför kommunalt vatten, inom Kustbevakningens ansvarsområde. (LSO 7 kap. 2§ och 
3§ samt FSO 7 kap. 1§ och 2§) 
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1.4.2 Förutsättningar för kommunerna i norra Bohuslän 

I regionen förekommer i huvudsak färjetrafik och tankbåtstrafik till och från de större hamnarna 
där lastning och lossning genomförs. Riskerna är i första hand brand/explosion, grundstötning 
och kollisioner. Övriga faktorer som ökar risken är: 

▪ Starka vindar, främst från sydväst vid lågtryck.

▪ Starka strömmar, (Jutiska- och Baltiska strömmen).

▪ Fartygstrafiken i Skagerrak, främst till och från Oslofjorden och Brofjorden.

▪ Utanför Bohus-Malmön finns det ett flertal ankringsplatser i nära anslutning till
Brofjorden och Åbyfjorden för fartyg i väntan på att komma in till råolje- eller
produktnamnen på Preemraff Lysekil. Två ankringsplatser finns även placerade
inne i Åbyfjorden (Natura 2000-område), samt ankringsplatsen i Byfjorden
utanför Uddevalla hamn.

▪ Olyckor vid offshoreverksamhet i Nordsjön.

▪ Terrorhandlingar.

▪ Större mängd korsande färjetrafik i Oslofjordens mynning samt
tankbåtstrafiken till och från Brofjorden.

▪ Övrig båttrafik

1.4.3 Inventerade vrak 

Sjöfartsverket har inventerat omfattningen av förlista fartyg längs kusterna. Det är idag oklart hur 
de kontinuerliga utsläppen påverkar den marina miljön. Staten planerar för närvarande inga aktiva 
åtgärder för att sanera de fartygsvrak som bedöms innehålla olja. Kustbevakningen flyger varje 
vecka efter kusten och undersöker de positioner där vraken ligger. Om olja upptäcks agerar 
Kustbevakningen.  

I kustvattnet längs norra Bohuslän finns tre fartygsvrak som bedöms kunna leda till större 
oljepåslag – Skytteren utanför Måseskär, Langeland utanför Resö. Langeland bedöms särskilt 
problematisk eftersom hon ligger i Kosterhavets Nationalpark och relativt nära land.  
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1.4.4 

Riskområden på Västkusten 

Följande områden på Västkusten är särskilt belastade av fartygstrafik och därmed bedöms risken 
vara förhöjd vad gäller olyckor som resulterar i oljeutsläpp.  

▪ Route T till och från Östersjön.

▪ Toppning av last/läktring på Hertas Flak eller Fredrikshavns bukten.

▪ Göteborgs hamn (Preemraff Göteborg med flera) med fem nautiska mil farled i
trång skärgård.

▪ Stenungssund/Uddevalla med mycket trång farled i skärgård upp till 36 nautiska
mil.

▪ Trafiken till och från Preemraff Lysekil (Brofjorden).

1.4.5 Dimensionerande skadefall 

Följande kriterier (LSO) ska vara uppfyllda för att en kommunal räddningsinsats ska vara 
motiverad: 

✓ Behov av ett snabbt ingripande

✓ Det hotade intressets vikt

✓ Kostnaderna för insatsen

✓ Omständigheterna i övrigt

Kommunal räddningstjänsts verksamhet är, under förutsättning att oljan befinner sig på 
kommunalt ansvarsområde, inriktad mot att förebygga och hantera oljeutsläpp under följande 
förhållanden: 

➢ Då oljan utgör en fara för den naturmiljö som berörs samt riskerar att förvärra en redan
inträffad miljöskada.

➢ Då oljan kan leda till sekundära skador eller annan påverkan på bebyggelse, miljö,
kulturvärden liksom socioekonomiska värden.
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2 RÄDDNINGSTJÄNSTFAS 
 

2.1 Förebyggande verksamhet/val av metodik 

2.1.1  Operativt oljeskadeskydd till sjöss och på land 

Generellt gäller att ju tidigare och kraftfullare insatser som kan sättas in mot oljeutsläpp desto 
större är chansen att bekämpningen blir framgångsrik. Insatser med betoning på tidiga och 
kraftfulla utförs i första hand av statliga aktörer såsom Kustbevakningen då anledningar till 
oljeutsläpp ofta kan härledas till statligt ansvarsområde. 
 
I första hand vidtas åtgärder ombord på olycksfartyget för att förhindra eller i möjligaste mån 
begränsa ett utsläpp. Sådana åtgärder omfattar bland annat omlastning av olja ombord från 
skadade till oskadade tankar, trimning (vattenpumpning mellan tankar), läktring av olja från det 
skadade fartyget till ett annat fartyg samt tätning av skadade tankar. 
 
I andra hand vidtas åtgärder för att begränsa spridningen av den olja som kommit ut i vattnet. 
Detta görs genom att oljan omges med länsor (inlänsning), därefter påbörjas arbetet med att ta 
upp oljan ur vattnet. 
 
I tredje hand inriktas arbetet mot att ta upp mesta möjliga volym ur vattnet. Samtidigt vidtas 
åtgärder för att förhindra att olja förs in i strandzonen, sprids och når särskilt känsliga områden, 
samt att oljan sprider sig längs land och drabbar ytterligare områden. Digital MiljöAtlas är ett 
första verktyg för prioritering av skyddsvärda områden samt eventuella vikar som kan offras. 
 
2.1.2 Prioritering/metodval för oljebekämpning vid påslag 

Möjligheterna att framgångsrikt bekämpa ett oljeutsläpp beror till största delen på vilka fysikaliska 
och kemiska egenskaper oljan har, hur snabbt bekämpningsinsatsen kan påbörjas och hur 
skyndsamt resurser byggs upp. Andra framgångsfaktorer som bör nämnas är tillgång till lämplig 
utrustning och metoder, personalens utbildning och träning samt väderförhållandena på platsen.  
 
Valet av metod bör ske i samråd med MSB, HaV, Länsstyrelsen samt Kustbevakningen.  
 
Faktorer som styr metodvalet inför en oljesanering i strandzonen.  
 

▪ Vattenstånd. 

▪ Typ av strand eller kust. 

▪ Hur viktig och intressant är berörd strandzon från ett ekologiskt- och socioekonomiskt 
perspektiv? 

▪ Vilken volym handlar det om? 

▪ Hur djupt har oljan spridit sig i strandmaterialet? 

▪ Vilken typ av oljeprodukt är det och vilken form och tillstånd befinner den sig i? 

▪ Vilka möjligheter finns det att transportera utrustning till området? 

▪ Vilka möjligheter finns det att landa och transportera farligt avfall (olja och/eller 
kontaminerat material) från området? 

▪ Vilka yttre förhållanden – vågor, strömmar, väderlek – råder i området? 

▪ Hur stora skador har det blivit på stranden? 
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2.2 Normativt inriktningsbeslut för räddningschef 

Med normativt inriktningsbeslut menas räddningschefs övergripande beslut för inledande insatser 
och minimiberedskap. Följande moment skall beaktas. 

Säkerheten för egen personal - Säkerheten skall alltid prioriteras. Taktiken skall anpassas mot 
bakgrund av riskbilden. Säkerhet och försiktighet går alltid före verkan.  

Ekologiska och socioekonomiska värden - För att tillvarata dessa krävs en 
insatsprioritering. 

Åtgärder avseende djur - Samverkan skall ske med Länsstyrelsens naturvårdsenhet samt HaV. 
Kontakt tas med organisationer som eventuellt kan ta hand om oljeskadade djur.  

Kraftsamling av resurser - Resurserna skall dimensioneras i syfte att skapa lokal  
överlägsenhet, särskilt ifråga om förebyggande åtgärder om möjligt innan utsläppet når land. Vid 
behov går begäran om militär räddningshjälp med stöd av LSO 6 kap 7§, direkt till 
Försvarsmakten. Moduler ur MSB:s oljeskyddsförråd, som rekvireras via MSB:s TiB, kan 
användas vid större utsläpp. Det är väsentligt att det specifika behovet tydligt framgår i samband 
med att modulerna begärs.   

Uthållig ledning skall etableras på två nivåer - Ansvarigt räddningstjänstbefäl ute på 
skadeplats bör tidigt förses med resurser till en fältstab. Räddningschef i beredskap med stab för 
systemledning aktiveras i lämplig lokal exempelvis LC 54 (ledningscentral Trollhättan) eller 
berörd kommuns ledningscentral/stabsrum. 

Samverkan med media, kommunledning och Länsstyrelsen - Samverkan med media  
avser råd, information och varning till allmänheten. RCB ansvarar även för att samverkan sker 
med kommunledning och förvaltningar. Länsstyrelsen, grannkommuner och MSB skall hållas 
underrättade om läget vid större oljeutsläpp.  

Samverkan med markägare, försäkringsbolag samt restvärdesledare - Markägarmöten skall 
ske tidigt vid räddningsinsats samt i samband med avslutning av arbetet. 

Arbetet skall dokumenteras- Avser bland annat insatta resurser, eventuella frivilliga,  
utrustning, händelseförlopp, vidtagna åtgärder som underlag för analyser och ekonomisk 
redovisning efter insatser. För att ersättning ska utgå måste en fullständig dokumentation kunna 
visas upp efter slutfört arbete. Det bör från början finnas funktioner som hanterar 
dokumentationen, arbetet bör inte underskattas.  
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2.3 Räddningschefens uppgifter 

 – hanteras med hjälp av utsedd stab 

Analys, uppföljning och samverkan  
 
Följa upp läget ute på skadeplats i samverkan med Kustbevakningen och/eller andra aktörer. 
 

▪ Kvantitet utläckt olja. 

▪ Egenskaper hos utläckt olja. 

▪ Plats för utsläpp. 

▪ Utredningar. 

▪ Vindriktning, vindstyrka. 

▪ Skadade land- och vattenområden. 

▪ Typ av skador. 

▪ Oljeskadade djur. 

▪ Pågående och planerade åtgärder. 

▪ Prognos. 

▪ Övrigt som kan vara av intresse. 
 

▪ Ta fram förslag till inriktningsbeslut till Räddningschefen. 

▪ Prognoser, riskbedömningar och omfall. 

▪ Bevaka uthållighet och avlösning av operativa räddningstjänstbefäl. 

▪ Samverka med berörd/berörda kommunledning/kommunledningar och 
Länsstyrelsen. 

▪ Samverka med markägare och experter på natur- och miljövård. 
 
Logistik på lång sikt 

▪ Dokumentera och skapa räddningsresurser.  

▪ Initiera helikopterresurser vid behov.    

▪ Begära resurser från Försvarsmakten vid behov enligt LSO. 

▪ Samverka med eventuell Frivillig Resursgrupp, FRG. 

▪ Planera avlösningar av räddningsenheter.   

▪ Bevaka att insatta räddningsenheter får mat, dryck och utrustning. 

▪ Förbered för övergång till saneringsfas genom att, när det närmar sig, i 
förväg bjuda in saneringsfasens beslutsfattare i handlingarna. 

 
Information, massmediaservice 

▪ Använd kommunens informationsansvarige för kontinuerlig information 
och råd till allmänheten/media. 

▪ Lägesrapporter till Länsstyrelsen och kommunledningen; intern 
information. 

 
Stöd och personalvård 

▪ Organisera funktion för återhämtning och personalvård. 

▪ Samverka med kommunen om stöd till drabbade privatpersoner. 

▪ Bevaka att sjukvårdsresurser är tillgängliga. 
 
Dokumentation och samband 

▪ Omhänderta bildöverföring från skadeområde. 

▪ Dokumentera beslut, åtgärder, inskrivning av frivilliga, ingrepp i annans rätt i samverkan  
 med RL. 
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▪ IT-stöd såsom lägeskartor, flygfoton, Internet.

▪ Radiopassning, telefonpassning.

▪ Dokumentera underlag för ekonomisk redovisning efter insatser.

▪ Foton och positioner (GPS) tas för omfattning och användning vid uppföljning av
miljöeffekter.

Lägesbilder och åtgärder skall dokumenteras. Dokumentationen utgör underlag för MSB:s 
bedömning av ekonomisk ersättning för kommunens kostnader gällande räddningstjänst och 
sanering vid ett oljeutsläpp.  

2.4 Information/massmedia 

Informationsansvarig skall 
▪ Svara för den externa informationen till massmedia och allmänheten.

▪ Samverka med kommunernas informationsfunktioner.

▪ Vid behov hjälpa till med informationen till andra myndigheter.

▪ Svara för planeringen av eventuella studiebesök.

▪ Samordna information med andra aktörer.

Massmedia 
Pressmeddelande sänds ut i enlighet med respektive kommuns informationsplan/-policy. Syftet 
är först och främst att få ut råd och information kring händelsen till allmänheten i området.  

Informationsmöten 
Vid behov kan information spridas genom möten med olika organisationer i drabbade områden, 
till exempel lokala föreningar. 

2.5 Miljö- och hälsoskydd/räddningsinsats 

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten från berörd kommun ansvarar för följande åtgärder under 
en räddningsinsats vid oljepåslag. 

▪ Bistå räddningstjänsten med information och stöd för prioriteringar rörande naturvärden
som berörs eller riskerar att beröras av oljepåslag.

▪ Digital MiljöAtlas och Sea Track Web kan användas för uppdatering.

▪ Upprätta och hålla kontakt med HaV.

▪ Ha tillsynsansvar rörande miljöfarlig verksamhet som t ex hantering av miljöfarligt avfall.

▪ Upprätta kontakt med organisationer som eventuellt kan ta hand om oljeskadade fåglar.

▪ Eventuell medverkan i stabsarbete och massmediakontakt.

▪ Strandinventering, geografisk positionering och fotodokumentation för uppföljning av
effekter.



14 

2.6 Fältstabens uppgifter 

Fältstaben skall stödja skadeplatschefen/saneringsledaren. 1-2 personer utses omgående och 
numeräret förstärks vid behov. Fältstaben utför följande uppgifter. 

▪ Dokumentera skadan innan insatsen påbörjas. Fotografering och geografisk
positionering.

▪ Lägesrapporter, prognoser och resursbeställningar till RCB/stab.

▪ Bedömer risker i skadeområdet. Behov att evakuera boende?

▪ Samverkar tidigt med markägare.

▪ Avlastar skadeplatschefen med radiokommunikation och dokumentation.

▪ Understöder informationsansvarig att lämna service till media på platsen.

▪ Ansvarar för logistik, underhåll och dokumentation av utplacerad utrustning.

▪ Underhåll, sjukvård och bevakad materieldepå

▪ Utspisning genom eventuell FRG eller Försvarsmakten.

▪ Sjukvård genom ambulans eventuell FRG eller Försvarsmakten.

▪ Materieldepå inrättas och placeras i närheten av ledningsplatsen. Utrustning ägarmärkes.

▪ Materialdepån skall bevakas/bemannas och i anslutning till materieldepån skall
möjligheter till rengöring, återställning av materiel finnas.

▪ Helikopterlandningsplats ordnas på ca 100–200 meters avstånd från ledningsplatsen ur
buller- och säkerhetssynpunkt.

▪ Inskrivning av eventuella frivilliga skall noggrant dokumenteras. Använd särskild blankett.
Utan inskrivning får frivilliga ej sättas in i räddningsinsats.

▪ Vid avslutande av räddningsinsats skall RCB/LC 54 och räddningsledaren samråda om
tidpunkt och överlämnande till objektsägaren. Markägarmöte skall genomföras om det
finns drabbade markägare utöver stat och kommun. Se minneslista för markägarmöte.

▪ Vid uppstart bör avtal tecknas om leverans av utrustning, drivmedel, mat mm.

2.7 Markägarsammanträde 

Mötet initieras av LC 54 alternativt RCB och genomförs tidigt vid räddningsinsats samt vid 
avslutande av räddningsinsats. Lämplig lokal kan vara bygdegård, församlingshem eller 
brandstation. 

Deltagare  
Representanter för räddningstjänsten 
Representant för kommunledningen 
Markägare 
Försäkringsbolag  

Dagordning 
1. Mötets syfte.
2. Presentation av deltagarna.
3. Händelseutveckling i stort (karta).
4. Media och informationsarbetet.
5. Resurser i insatsen.
6. Kommunens ansvar.
7. Den enskildes/markägarens ansvar efter avslutad räddningsinsats.
8. Kommunens kostnader, statens ersättning, markägarens försäkringsfrågor.
9. Övriga frågor.
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3 SANERINGSFAS 

3.1 Saneringsorganisationens uppgifter 

▪ Samråd med de ansvariga och arbetsledande funktionerna från räddningstjänstfasen.

▪ Inventering av området innan sanering påbörjas.

▪ Sanering av olja från naturområden, badstränder, hamnar mm.

▪ Kontakt med organisation för sanering av vilt/fågel.

▪ Rengöring av personal och utrustning.

▪ Arbetsmiljöfrågor för saneringspersonal.

▪ Hantering av oljerester och oljehaltigt material.

▪ Upprättande av plats/platser för omlastning av olja i hamn eller annan lämplig plats.

▪ Dokumentation av saneringsarbete och kostnader.

▪ Medverkan i massmediakontakter.

▪ Eventuell samordning med pågående räddningsinsats.

3.2 Fältstabens1 uppgifter 

Se avsnitt 2.6 ovan. 

3.3 Miljö- och hälsoskydd vid saneringsfas 

▪ Sammanställning av information om oljepåslagets utbredning. Fotografera och GPS-
positionera.

▪ Bistå saneringsorganisationen med information och stöd för prioriteringar rörande
naturvärden inom prioriterade områden och inom andra områden som berörs av
oljepåslag.

▪ Samordna saneringsmetod och saneringsnivå med saneringsledaren.

▪ Hålla kontakt med HaV eller annan expertis inom oljekemi, miljöpåverkan och
naturvårdsbiologi.

▪ Ansvara för tillsyn rörande miljöfarlig verksamhet, t ex hantering av miljöfarligt avfall,
kemikalier, omlastningsplatser mm.

▪ Vid behov hålla kontakt med organisationer som kan ta hand om oljeskadade fåglar.

▪ Medverka i kontakten med massmedia.

1Stabsarbete eller mer preciserat, strukturerat ledningsarbete i geografisk närhet till skadeplats/olycksplats. Det kan 
finnas fördelar att inte enbart bedriva stabsarbete på ett avskilt ställe, exempelvis en brandstation eller i ett 
kommunhus. I en fältstab har ingående befäl och expertis från andra aktörer såsom kommunens miljöförvaltningar 
sannolikt en bättre verklighetsanknytning. I realiteten handlar i denna plan om fysisk kontakt med personalen som 
praktiskt jobbar i miljöräddningsinsatsen/oljesaneringsinsatsen.  
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3.4 Information/massmedia  

Informationsansvarig skall 
▪ Svara för den externa informationen till massmedia och allmänheten. 

▪ Samverka med kommunernas informationsfunktioner. 

▪ Vid behov hjälpa till med informationen till andra myndigheter. 

▪ Svara för planeringen av eventuella studiebesök. 

▪ Samordna information med andra aktörer. 
 
Massmedia 
Pressmeddelande sänds ut i enlighet med respektive kommuns informationsplan/-policy. Syftet 
är först och främst att få ut råd och information kring händelsen till allmänheten i området.  
 
Informationsmöten 
Vid behov kan information spridas genom möten med olika organisationer i drabbade områden, 
till exempel lokala föreningar. 
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DELREGIONAL 
 BILAGA 
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Bilaga A - Räddningstjänstfas 
Minneslista för räddningstjänststab  
Ledningsplats upprättas i respektive brandstations räddningscentral eller annan lämplig lokal. En 
stab under ledning av en stabschef utses och inrättas via LC 54 på uppdrag av Räddningschef 
eller Räddningschef i beredskap. Staben har följande uppdrag: 

▪ Skall vara fullt utbyggd senast dygnet efter aktivering.

▪ Skall stödja systemledning av hela verksamheten med perspektiv 1–4 dygn framåt.

▪ Skall kunna hantera flera samtidiga räddningsinsatser, kommunens beredskap och
samverkan.

▪ Skall vid behov också kunna stödja kommunledningen bland annat med analysarbete,
lägesuppföljning och samverkan.

▪ Skall vid behov avdela samverkansbefäl från räddningstjänsten till kommunledningen.

Räddningschef eller RCB svarar för diskussioner med Länsstyrelsen om eventuellt övertagande av 
ansvar för räddningstjänst. 

Minneslista för RCB  

▪ Kontakta Kustbevakningen för informationsutbyte och lägesrapport samt prognoser. Vid
stort oljepåslag kan det vara Länsstyrelsen som samordnar kontakten med
Kustbevakningen.

▪ Kraftsamla resurser i ett tidigt skede, även på vaga indikationer, informera regionsbefälet2

▪ Gör avstämning med TiB Länsstyrelsen

▪ Begär resurser från Kustbevakningens miljöskyddsförråd via TiB MSB

▪ Efter bedömning, begär understöd från andra kommuner

▪ Begär upp helikopter för rek/transportinsats

▪ Kalla in sambandsoperatörer till ledningscentral

▪ Larma Stabschef och initiera stab i ledningscentral

▪ Förbered kontakt med bl a Kustbevakningen, Västkuststiftelsen, Länsstyrelsen, MSB,
HaV, miljö- samt tekniska förvaltningen för eventuell medverkan.

▪ Förstärk RL/skadeplatschef/saneringsledare med fältstab.

▪ Larma ut lämplig personal som fältstab.

▪ Begär vid behov ledningscontainer från Munkedal via SOS.

▪ Förbered kontakt med Kustbevakningen

▪ Starta upp stabsarbetet i ledningscentral så fort personalen anländer

▪ Följ det normativa inriktningsbeslutet för större oljeutsläpp

▪ Låt radiooperatörerna sköta sambandet

▪ Dokumentera order och åtgärder

▪ Påminn skadeplatschef om tidig samverkan med markägare

▪ Begär utförlig väderprognos från SMHI

2 Regionsbefälet är en funktion i Norra Bohuslän som bakats in i rollen Räddningschef i beredskap för Uddevalla 
kommun. Tanken är att detta befäl ska involveras i räddningsinsats då det föreligger behov av resursutnyttjande över 
kommungränser. Denna organisation som kan initieras benämns ”Ledningsstöd Norra Bohuslän”. Regionsbefälet 
utgör vid stora insatser, såsom omfattande oljepåslag, en normativ och strategisk avlastning för Räddningschef i 
beredskap i berörd kommun. Se vidare bilaga X.  
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Exempel på organisering av stab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minneslista för skadeplatschef med fältstab 

▪ Genomför strandinventering i drabbade områden, med fokus på prioriterade områden, se 
insatskort i Digital Miljöatlas. Använd inventeringsprotokoll. Se bilaga. 

▪ Fastställ åtgärder enligt MSB:s saneringsmanual. 

▪ Avdela ansvarig personal för förande av dagbok/loggar i WIS, LUPP eller motsvarande. 
Se bilaga F och G 

▪ Inventera vilken personal, utrustning samt transportmedel som finns tilldelade. 

▪ Organisation och plats för sanering. Uppmärksamma ansvaret för arbetsmiljön med 
hänsyn till rådande omständigheter. 

▪ Kontrollera spridningsprognoser från Sea Track Web via KBV/MSB samt aktuella 
väderprognoser. 

▪ Observera att säkerhet alltid går före verkan.  

▪ Ordna ledningsplats i exempelvis bygdegård, församlingshem, skola eller 
ledningscontainer. Ledningsplatsen bör ligga en bit bort ifrån skadeområdet.  

▪ Ordna brytpunkt vid större öppen plats med tillfartsvägar från flera håll.  

▪ Val av hamn för omlastning från sjötransport till landtransport. 

▪ För transport av avfall inklusive farligt avfall krävs tillstånd enligt 26 § avfallsförordningen 
 (2001:1 063). 

▪ Utse ansvarig för logistikplaneringen i samband med ett utsläpp. 

▪ Utse lämplig plats för omlastning av ihopsamlat material.  

▪ Välj plats för mellanlagring av oljerester och oljehaltiga massor. Mellanlagret bör kunna 
tas i drift inom 1 dygn efter larm. Varaktigheten kan beräknas till 2–12 månader beroende 
på omfattning. Överföring, insamling samt transport och lagring av oljehaltigt avfall är 
viktiga steg under bekämpning och sanering. Hela hanteringskedjan, från lossning via 
transport och mellanlagring till det slutliga omhändertagandet av den olja som tagits upp 
ur vattnet eller från stränderna, måste fungera effektivt och smidigt. Därför är det viktigt 
att planera för att kunna ta hand om de stora volymer oljerester av varierande renhet och 
med olika egenskaper som det ofta är frågan om. Om lagringen sker på annan plats än där 

Befattning Bemanning 
inledningsvis 

Bemanning  
fullt utbyggd 

Stabschef 1 1 

Analys, uppföljning, samverkan (=stabschefen) 1–2 (miljöexpertis) 

Logistik 1 2-3 -”- 

Information, mediaservice 1 2     -”- 

Stöd och personalvård - 1 

Dokumentation och samband 1 (radiooprc, ass) 1–2 

Ledning FRG 1 1 

Externa samverkansrepresentanter  Koordinator för 
helikopterverksamhet 
(Försvarsmakten) 
Länsstyrelsen 
Ev Kustbevakningen 
Ev Miljö & Hälsa 
Ev Nationalparken 
Ev övriga förvaltningar  
Ev MSB 
Ev norsk myndighet 
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saneringen pågår ses lagringen som en mellanlagring av avfall eller farligt avfall, vilket är 
anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken 9 kap. Det bedöms i 
planeringsläget inte möjligt att göra de investeringar som krävs för att kunna söka 
ett tillstånd för en permanent lösning. Vid en händelse som kan kräva 
mellanlagring skall därför kontakt tas med Länsstyrelsen skyndsamt för att få de 
tillstånd som krävs för en tillfällig mellanlagring. 

Avfallshanteringsföretag kan anlitas för att ansvara för avfallshanteringen, till exempel utse 
mellanlagringsplatser samt ansvara för deponi av uppsamlad olja. Expertis för hantering av 
stora volymer av avfall finns att tillgå i kommunen samt i regel i avfallshanteringsföretagens 
organisation. Se resurs- och kontaktlista i bilaga C. 

Tillfällig förvaring av olja och oljeblandat material i anslutning till stranden under pågående 
sanering kan betraktas som ”omlastning” och det ställs då inte krav på anmälan eller tillstånd 
enligt Miljöbalken. För att undvika spridning till omgivningen bör lagringen ske i täta 
containrar på tätt underlag.  
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Bilaga B – Saneringsfas 

Minneslista för saneringsledare med fältstab  
▪ Observera att säkerhet alltid går före verkan.

▪ Genomför strandinventering i drabbade områden, med fokus på de prioriterade
områden, insatskort i Digitalt MiljöAtlas. Använd inventeringsprotokoll. Se bilaga E

▪ Fastställ saneringsåtgärder enligt MSB:s saneringsmanual.

▪ Fastställ samstämmig nivå för saneringsmetod.

▪ Avdela personal för förande av dagbok, loggar samt utförda åtgärder i MiljöAtlas.
Sammanställning av förda åtgärdsdokument förda av respektive arbetsledare. Se bilaga F
och G

▪ Inventera vilken personal, utrustning samt transportmedel som finns tilldelade.

▪ Organisation och plats för sanering. Uppmärksamma ansvaret för arbetsmiljön med
hänsyn till rådande omständigheter.

▪ Ordna plats och organisation för sanering av personal och utrustning

▪ Kontrollera spridningsprognoser från Seatrackweb samt aktuella väderprognoser.

▪ Upprätta kontakt med organisationer som eventuellt kan ta hand om oljeskadade fåglar.

▪ Ordna ledningsplats i exempelvis bygdegård, församlingshem, skola eller
ledningscontainer.

▪ Ledningsplatsen bör ligga en bit bort ifrån skadeområdet.

▪ Ordna brytpunkt3 vid större öppen plats med tillfartsvägar från flera håll.

▪ Välj hamn för omlastning från sjötransport till landtransport

▪ För transport av avfall inklusive farligt avfall krävs tillstånd enligt 26 § avfallsförordningen
(2001:1 063).

▪ Utse ansvarig för logistikplaneringen i samband med ett utsläpp.

▪ Utse lämplig plats för omlastning av ihopsamlat material.

▪ Välj plats för mellanlagring av oljerester och oljehaltiga massor. Mellanlagret bör kunna
tas i drift inom 1 dygn efter larm. Varaktigheten kan beräknas till 2–12 månader beroende
på omfattning. Överföring, insamling samt transport och lagring av oljehaltigt avfall är
viktiga steg under bekämpning och sanering. Hela hanteringskedjan, från lossning via
transport och mellanlagring till det slutliga omhändertagandet av den olja som tagits upp
ur vattnet eller från stränderna, måste fungera effektivt och smidigt. Därför är det viktigt
att planera för att kunna ta hand om de stora volymer oljerester av varierande renhet och
med olika egenskaper som det ofta är frågan om. Om lagringen sker på annan plats än där
saneringen pågår ses lagringen som en mellanlagring av avfall eller farligt avfall, vilket är
anmälning eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken 9 kap.

3 "Brytpunkt används generellt då många enheter larmas till en räddningsinsats/olycka. Utses i allmänhet av 
räddningsledaren. Denna geografiska definierade plats skall ha goda tillfartsmöjligheter och ligga skyddad från fara, 
exempelvis drivande rökgaser, allmänhet eller tät trafik. Till denna plats dirigeras enheter i avvaktan på insats. Ibland 
svarar ett brytpunktsbefäl för samband och logistik på brytpunkten." 
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▪ Det bedöms i planeringsläget inte möjligt att göra de investeringar som krävs för 
att kunna söka ett tillstånd för en permanent lösning. Vid en händelse som kan 
kräva mellanlagring skall därför kontakt tas med Länsstyrelsen skyndsamt för att 
få de tillstånd som krävs för en tillfällig mellanlagring. 

Avfallshanteringsföretag kan anlitas för att ansvara för avfallshanteringen, till exempel utse 
mellanlagringsplatser samt ansvara för deponi av uppsamlad olja. Expertis för hantering av 
stora volymer av avfall finns att tillgå i kommunen samt i regel i avfallshanteringsföretagens 
organisation. Se resurs- och kontaktlista i bilaga C. 

Tillfällig förvaring av olja och oljeblandat material i anslutning till stranden under pågående 
sanering kan betraktas som ”omlastning” och det ställs då inte krav på anmälan eller tillstånd 
enligt miljöbalken. För att undvika spridning till omgivningen bör lagringen ske i täta 
containrar på tätt underlag.  
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Bilaga C - Resurs- och kontaktlista vid oljeutsläpp 
 
Länsor, bandvagnar och terrängfordon 
Rekvirering görs av räddningsledaren via berörd RCB, LC 54 0520-160 70 (Ledningscentralen i 
Trollhättan) eller MSB:s TiB 054–150 150. 
 
Helikopter 
Militär helikopter söks via SOS/JRCC.  
Polishelikopter Säve söks via polisens RLC i Göteborg 010-569 06 12/36 eller SOS  
 
Internationella oljeskadefonden 
Kontakt med fonden sker via MSB:s TIB 054–150 150 
www.iopcfunds.org 
 
Kartor och flygfoton 
Kommunkartan skala 1:50 000 
Fastighetskartan skala 1:20 000 
Dessutom karta över kommunen digitalt som kan anpassas i skala. 
Flyg/ortofoton över respektive kommun finns digitalt på kart- och mätavdelningar el. motsv. 
Länsstyrelsens Digital MiljöAtlas (www.gis.lst.se/miljoatlas) 
 
Kemikalieinspektionen 
08-519 411 00  
 
Kustbevakningen 
Kustbevakningen växel, 031-727 91 00 
Massmediahänvisning, 031-727 91 39 
 
Kustbevakningen har tillgång till eget flyg samt satellitövervakning för bedömning av utsläpp till 
sjöss. De bistår även med spridningsberäkningar.  
 
Lokalradion 
Radio Väst, 0522-67 00 00, Södergatan 3, 452 26 Uddevalla  
 
TV 
TV4 Nyheterna Väst, 0520-40 37 00, nyheterna.vast@tv4.se 
SVT Västnytt, 031-83 72 60, vastnytt@svt.se  

 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Tjänsteman i beredskap, TiB söks via SOS. Journummer 031-334 11 06 (Enheten för Skydd och 
säkerhet, 010-224 40 00) 
Naturavdelningen (skyddsvärda områden), 010-224 40 00 
Miljöskyddsavdelningen (avfallsfrågor, miljögifter), 010-224 40 00 
Vattenavdelningen (provtagning och uppföljning av miljön), 010-224 40 00 
 
Militära resurser 
Söks alltid via vakthavande befäl, 0500–466 100  
 
  

mailto:nyheterna.vast@tv4.se
mailto:vastnytt@svt.se
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Miljörestvärdesledare 
Thomas Natanaelsson, 0734-14 26 86 (Göteborg) 
thomas.natanaelsson@rvr.nu 
 
Morgan Palmquist, 0705-56 42 32 (Karlstad) 
morgan.palmquist@rvr.nu 
 
Göran Sandström, 0702-35 06 55 
mailto:goran.sandstrom@rvr.nu 
 
Naturvårdsverket 
010-698 10 00 
 
HaV 
HaV 010-698 6000 
 
Omhändertagande av oljeskadade djur 
Oljeskadade fåglar kan avlivas/tvättas. Kontakt kan tas med Katastrofhjälp för fåglar och vilt 
(KFV), 070-547 17 00, 070-558 75 48, 070-547 15 66 eller Fågelcentralen 0303-165 01. 
 
Statens vilt 
Vissa djur och fågelarter som påträffas (för mer information kring vilka arter gå in på 
www.nrm.se) skadade eller döda är man skyldig att anmäla till Polisen. Gällande skadade 
fåglar/djur kontaktar polisen Naturvårdsverket, 010-698 10 00. Döda fåglar/djur sändes till 
Naturhistoriska Riksmuseet, 08-51 95 40 00, 070- 393 66 71. 
 
MSB:s nationella oljeskyddsdepåer 
Rekvirering sker via Tjänsteman i beredskap (Tib) på MSB, 054–150 150  
 
SSRS  
Jour Stenungsund och Uddevalla, 0709-71 39 77, rs.stenungsund@ssrs.se 
Jour Kärringön, 0705-80 81 46, rs.karingon@ssrs.se 
Jour Strömstad, 0705-80 81 47, rs.stromstad@ssrs.se 
 
Stena Recycling AB/Miljö, journummer  
Göteborg, 010-445 53 04  
Uddevalla, 010-445 50 60 filial 
Stenungsund, 0303-77 33 75 filial 
 
Rambo AB – avfallsminimering och återvinning 
Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum 
Växelnummer, 0523-66 77 00 
Uddevalla Energi – avfallshantering 
Uddevalla 
Växelnummer, 0522-69 62 69 
Strömstad kommun – avfallshantering 
Strömstad 
Växelnummer, 0526–19 000 
Ragn-Sells AB – ADR 
Strömstad 
Växelnummer, 0771-88 88 88 

mailto:thomas.natanaelsson@rvr.nu
mailto:morgan.palmquist@rvr.nu
mailto:goran.sandstrom@rvr.nu
mailto:rs.stenungsund@ssrs.se
mailto:rs.karingon@ssrs.se
mailto:rs.stromstad@ssrs.se
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Bilaga D – Resursuppbyggnad och tillvägagångssätt för fiktivt skadefall 

En miljöräddningsinsats i samband med ett större oljepåslag till sjöss utanför Bohuskusten kan 
leda till behov av omfattande samverkan mellan olika aktörer. För att åskådliggöra detta följer här 
ett exempel på hur det skulle kunna se ut. 

Larm 
Sannolikt får kommunal räddningstjänst kännedom om oljepåslag via SOS som i sin tur får 
informationen från JRCC (Joint Rescue Coordination Center), om den inte inkommer direkt till 
SOS. Insatsledaren eller annat motsvarande högre befäl inom kommunal räddningstjänst får ofta 
den typen av larm själva. Detta innebär att berörda räddningsstyrkor inte larmas per automatik i 
förstaläget då hjälpbehovet i det tidiga skedet är svårbedömt. 

Inledande åtgärder  
Högre befäl från berörd eller hotad kommunal räddningstjänst begär via SOS att komma i 
kontakt med Kustbevakningen för att diskutera resursuppbyggnad och informera sig mer 
gällande omfattningen. 

Berörd kommuns RCB aktiveras om utsläppet visar sig vara stort och om det bedöms kunna leda 
till miljöräddningstjänst över kommungränserna.  

Berörda kommuners politiska ledning och säkerhetssamordnare aktiveras i syfte att sätta samman 
lämplig kommunal STAB för att hantera händelsen. Sambandsfrågan hanteras också mellan 
skadeplats, kommunal STAB, räddningstjänst STAB, JRCC, Kustbevakning- och Länsstyrelsen. 

Fortsatta åtgärder 
Lämpliga räddningsstyrkor från land i samverkan med Kustbevakningens resurser från sjösidan 
inleder arbetet med att skapa en lägesbild av miljöolyckan. För olja som hotar att nå land och som 
befinner sig på statligt ansvarsområde sker upptag mha KBV:s resurser efter beslutsstöd från 
Miljö Atlas, Sea Track Web och kommunernas miljöförvaltningar samt eventuellt Länsstyrelsens 
prioriteringar. Befinner sig oljan i stället i kommunalt utpekat ansvarsområde eller om oljan just 
nått land men inte bedöms statisk (fastnat permanent på land) hanterar kommunal 
räddningstjänst motsvarande upptagningsarbete. 
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Strategi 
Denna strategi anger den övergripande inriktningen för IT-utveckling och digitalisering inom 

Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils kommuner.  

Med kommunernas invånare i fokus och ett kommungemensamt helhetsperspektiv, ger IT-

utveckling och digitalisering kommunerna förutsättningar att: 

 Vända klimat- och samhällsutmaningar till framgångar.

 Stärka allmänhetens möjlighet till insyn och delaktighet i den demokratiska processen.

 Kontakten med kommunerna präglas av öppenhet, likabehandling och trygghet.

 Stärka innovationskraften för invånare och företag genom tillgängliggörande av

kommunernas informationsresurser.

 Höja kvalitén och öka effektiviteten i SML- kommunernas verksamheter.

 Stärka kommunernas attraktionskraft som arbetsgivare genom IT-lösningar som främjar

effektivitet, samverkan, delaktighet och öppenhet. SML- kommunerna bidrar till

nationella och regionala mål för digitalisering och är ett föredöme i att tillvarata och

utveckla digitaliseringens möjligheter.

Allt som kan digitaliseras ska digitaliseras där det skapar nytta och frigör resurser till 

kärnverksamheten.  

Mål 
SML:s digitala agenda ska bidra till: 

 Enklare vardag för privatpersoner och företag.

 Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet.

 Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Bakgrund 

EU 
2010 tog EU fram en långsiktig strategi för tillväxt, Europa 2020, där den digitala agendan är ett 

av sju huvudinitiativ för att möta Europas framtida utmaningar. Den digitala agendan har 

ambitionen att ta ett helhetsgrepp kring hur IT kan vara ett verktyg för att effektivisera och 

stimulera tillväxt samtidigt som det kan ge ett rikare och bättre vardagsliv för alla som bor, 

besöker och verkar i kommunen. EU-kommissionen uppmanar alla intressenter i Europas digitala 

strategier att samverka för att säkerställa Europas plats i en globalt konkurrensutsatt digital 

framtid. 

Regeringen 
2011 presenterades IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige. Alla län och regioner i 

Sverige har därefter signerat avsiktsförklaringen om att ta fram en regional digital agenda. Den 

nationella digitala agendan spänner över alla politikområden. Den digitala agenda för Sverige är 

en sammanhållen strategi som syftar till att statens befintliga resurser ska användas bättre. Under 

2017 presenterade regeringen en strategi för hur digitaliseringspolitiken ska bidra till 

konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. 

Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i 

världen på att använda digitaliseringens möjligheter.  



Västra Götaland 
Västra Götalands regionala digitala agenda ”Smart region västra Götaland” antogs 2015 

tillsammans med en handlingsplan. Syftet med den regionala digitala agendan är att påverka 

digitaliseringens utveckling för länet på ett sätt som främjar digitalisering i människans tjänst. 

Målet med den regionala digitala agendan är att Västra Götaland ska vara i världsklass på att 

använda digitaliseringens möjligheter. För att leva upp till ambitionerna utifrån de nationella och 

regionala initiativen krävs aktiviteter på kommunal nivå. 

Kommunernas utmaningar 
Kommunerna står inför stora utmaningar de kommande åren med en åldrande befolkning och krav 

på ökad samhällsservice tillsammans med en begränsad ekonomi. Samtidigt ökar förväntningarna 

från den nya generationen på att kommunal service ska kunna erbjudas på ett tidsenligt sätt med 

hjälp av modern teknik. Om kommunerna ska klara att leverera förväntad samhällsservice under 

dessa förutsättningar krävs en utveckling mot ökad digitalisering och effektivare arbetsmetoder 

som kommer alla till del.  

Kommunen som attraktiv arbetsgivare 
En stor utmaning är även att utveckla och behålla medarbetare samt att rekrytera kompetent 

personal. Att vara en attraktiv arbetsgivare i en tid när konkurrensen om kompetent personal ökar 

blir allt viktigare. För att lyckas med digitaliseringen krävs ett gott digitalt ledarskap och för att 

leva upp till den digitala agendan krävs uthållighet, engagemang, kompetens, resurser och viljan 

att förändra och förbättra.  

Utvecklingen av e-samhället 
Människor förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta sina ärenden, få 

tillgång till information och ha möjlighet till inflytande genom digitala kontaktvägar. 

Utvecklingen av e-samhället erbjuder stora möjligheter för att möta dessa förväntningar och även 

klara samhällsutmaningar såsom åldrande befolkning, välfärdens finansiering, globalisering och 

minskad klimatpåverkan. Det handlar både om att arbeta långsiktigt och vara följsamma i en 

mycket snabbt föränderlig digital värld. Agendan är en strategisk vägledning – ett övergripande 

måldokument – som kommunerna i SML kan samlas kring i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Kommunens utmaningar 
Kommunerna står inför stora utmaningar de kommande åren med en åldrande befolkning och krav 

på ökad samhällsservice tillsammans med en begränsad ekonomi. Samtidigt ökar förväntningarna 

från den nya generationen på att kommunal service ska kunna erbjudas på ett tidsenligt sätt med 

hjälp av modern teknik. Om kommunerna ska klara att leverera förväntad samhällsservice under 

dessa förutsättningar krävs en utveckling mot ökad digitalisering och effektivare arbetsmetoder 

som kommer alla till del.  

Kommunen som attraktiv arbetsgivare 
En stor utmaning är även att utveckla och behålla medarbetare samt att rekrytera kompetent 

personal. Att vara en attraktiv arbetsgivare i en tid när konkurrensen om kompetent personal ökar 

blir allt viktigare. För att lyckas med digitaliseringen krävs ett gott digitalt ledarskap och för att 

leva upp till den digitala agendan krävs uthållighet, engagemang, kompetens, resurser och viljan 

att förändra och förbättra.  

Utvecklingen av e-samhället 
Människor förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta sina ärenden, få 

tillgång till information och ha möjlighet till inflytande genom digitala kontaktvägar. 



Utvecklingen av e-samhället erbjuder stora möjligheter för att möta dessa förväntningar och även 

klara samhällsutmaningar såsom åldrande befolkning, välfärdens finansiering, globalisering och 

minskad klimatpåverkan. Det handlar både om att arbeta långsiktigt och vara följsamma i en 

mycket snabbt föränderlig digital värld. Agendan är en strategisk vägledning – ett övergripande 

måldokument – som kommunerna i SML kan samlas kring i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Genomförande 
Med en effektiv service ska kommunen möta de förväntningar, krav och önskemål kring 

kommunal service som alla som bor, besöker och verkar i kommunen rimligen kan ha på 

kommunen. Kontakten med kommunens olika verksamheter ska förenklas för privatpersoner, 

organisationer och företagare på ett säkert och lättillgängligt sätt. Information om verksamheten 

ska ges för att öka kunskapen, samhällsengagemanget, insynen och inflytandet. Förvaltningarna 

ska verka för öppenhet, insyn och rättssäkerhet samt förenkla tillgången till offentlig information. 

En öppen förvaltning främjar konkurrens, tillväxt, valfrihet och innovation i kommunen. Det ska 

vara enkelt för alla att ta tillvara sina rättigheter och uppfylla sina skyldigheter. För att 

digitaliseringen ska implementeras i verksamheten som ett verktyg behövs det en ökad digital 

kompetens på alla nivåer, från politisk ledning till alla anställda.  

Behovsdriven utveckling 
IT används som ett strategiskt verktyg och bidrar till att verksamheter utvecklas, kvalitetssäkras 

och att de samlade resurserna utnyttjas mer effektivt. Information kan nås och användas enkelt av 

den som behöver och har rätt till informationen i verksamheten. Detta bidrar till att kommunen ses 

som en modern och attraktiv arbetsgivare.  

IT ska användas som möjliggörare för att uppnå verksamheters mål, men inte sällan är det 

tekniken som blir styrande. Frågor rörande e-förvaltning måste därför vara väl förankrade i 

respektive verksamhet för att kunna besvara hur IT ska användas för att nå uppsatta mål, hur 

organisation och arbetssätt kan förbättras och avgöra hur stor nyttan och kostnaderna är. Genom 

att utnyttja IT strategiskt kan verksamheter ägna sig mindre åt rutinärenden och mer åt personliga 

möten och annat kvalificerat arbete. 

Risken för fel minskar, kvalitet och effektivitet ökar i verksamheter när rätt person enkelt kan få 

tillgång rätt information i rätt tid. E-förvaltning kan inte hanteras som avgränsade (IT-) projekt 

som avslutas inom någon kortsiktig framtid.  

E-förvaltning är en pågående process för att möta samhällsutvecklingen. Istället för att

marginalisera e-förvaltning till en IT-fråga måste den bli en integrerad del av den strategiska

verksamhetsplaneringen. Eftersom e-förvaltning just rör strategiska ställningstaganden är det en

given ledningsfråga. Verksamheters och ledningars kompetens kring IT som strategisk

utvecklingsresurs behöver i många fall stärkas.

Styrning och ansvar 
Omställningen och utvecklingen mot e-samhället är komplex och omfattande varför det är särskilt 

angeläget med tydlighet i ansvarsfördelning och styrning. SML- kommunernas strategiska 

styrprinciper för IT-utveckling och digitalisering tillämpas med ett kommungemensamt 

helhetsperspektiv för styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag.  



Styrprinciper för IT-utveckling: 

 IT-kostnaderna är tydligt finansierade, transparenta och förutsägbara. Nyckeltal och

analyser är tillgängliga för jämförelse med andra kommuner.

 Uppföljning av IT-relaterade kostnader och verksamhet sker samordnat med övrig

verksamhetsuppföljning.

 IT-verksamhet och IT-personal är samordnad organisatoriskt i syfte att stärka

förutsättningar för strategisk styrning och effektivitet.

 Kommunernas IT-miljö, inkluderande system, projekt, leverantörer, avtal, och

upphandling följer gemensamma processer för att optimera skalfördelar och

verksamhetsnytta.

 Verksamhetsutveckling är integrerat med IT-utveckling och sker processorienterat, det vill

säga över organisationsgränser.

Styrprinciper för digitalisering: 

 Kommunerna erbjuder samhällsservice i form av trygga och tillförlitliga digitala tjänster.

 Kommunerna minskar miljöbelastning genom digitalisering och grön IT.

 Digitala tjänster utgår från behovet hos invånare och företag i kommunerna.

 Digitala tjänster är lätta att hitta, enkla att använda, likartade och samordnade.

 Digitala tjänster främjar insyn, stärker delaktigheten och motverkar utanförskap.

 Kommunerna tillgängliggör sina informationsresurser för vidare användning.

 Kompetens- och erfarenhetsutbyte med samverkanspartners inom och utom Sveriges

gränser skapar nytta och höjer kvalitén i IT-utveckling och digitalisering.

Ansvarsfördelning SML-gemensamt: 
a) Respektive kommunfullmäktige i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommun beslutar om

strategidokumentet Digital Agenda för SML 2020 - 2022.

b) Styrgruppen för avtalssamverkan inom IT (kommundirektörerna) beslutar om

SML-gemensamma prioriteringar. 

c) IT-avdelningen i Lysekils kommun (SML-IT) avsätter resurser för gemensamma insatser och

aktiviteter, samverkar med berörda förvaltningar och tillhandahåller IT-drift, support, förvaltning

samt utveckling av Sotenäs, Munkedals och Lysekils IT-miljö.

d) Samverkansgruppen för IT (ISG) ansvarar för att den digitala agendan revideras inför

kommande mandatperiod (2023 - 2026).

IT-utveckling och digitalisering karaktäriseras av: 

 Kommungemensamma lösningar före verksamhetsunika.

 Maximera nyttan av tidigare gjorda investeringar.

 Lämplig nivå för informationssäkerhet enligt genomförd riskanalys.

 Standardiserade lösningar utvecklade på marknaden.

 Uppföljning och utvärdering av verksamhetsutveckling där behovsdriven utveckling är en

ledstjärna för att nå målet om att möjliggöra en enklare vardag för privatpersoner och

företag med stöd av smarta tjänster som skapar nytta.

 Ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat arbete för att hantera intresset av att lagra och

bearbeta individdata, sätts i relation till den enskildes integritet.



 Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 

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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Datum 

2019-10-25 

Dnr 

LKS 2019-000135 

Avdelningen för verksamhetsstöd 
Mari-Louise Dunert, 0523-61 31 04 
mari-louise.dunert@lysekil.se 

Redovisning av obesvarade motioner hösten 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. 

Förslag till beslut 

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

Ärendet 

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

Efter redovisningen i kommunfullmäktige maj 2019 har det inkommit 11 nya 
motioner och 25 motioner har blivit besvarade.  

Förvaltningens synpunkter eller utredning 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 §, ska en motion om möjligt beredas på sådant sätt 
att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. 

”Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.” 

Det innebär att kommunfullmäktige i sak inte kan behandla en motion som inte har 
färdigberetts, men det står däremot kommunfullmäktige fritt att från vidare 
behandling avskriva en inte förberedd motion. 

Förvaltningen har under våren 2019 avsatt resurser för att utreda och besvara 
motioner. För närvarande finns 29 pågående och öppna motioner. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare 

Bilaga/bilagor 

Förteckning över obesvarade motioner 2019-10-23 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelseförvaltningen 



Diarienr Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning
2019-000387 2019-10-22 Håkan Kindstedt (L) Motion från Håkan Kindstedt (L) om ökad information om otrygga platser
2019-000386 2019-10-22 Håkan Kindstedt (L) Motion från Håkan Kindstedt (L) om att ombilda delar av Badhusberget till bostadsrätter

2019-000376 2019-10-17
Christoffer Zackariasson, Daniel Arwidsson,
Magnus Elisson, Tommy Westman (SD) Motion från sverigedemokraterna angående politikers arvoden samt ersättningar

2019-000375 2019-10-17 Magnus Elisson (SD) Motion från Magnus Elisson (SD) angående elevers hälsa och trygghet

2019-000346 2019-09-30 Annette Calner (LP) och Ronny Hammargren (LP)
Motion från Annette Calner (LP) och Ronny Hammargren (LP) om förslag att fullmäktige
beslutar att Lysekils kommun inför s k utvecklingsjobb

2019-000330 2019-09-23 Ann-Charlotte Strömwall (L) Motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) om att göra Släggö tillgängligt för funktionshindrade
2019-000322 2019-09-19 Ulf Hanstål (M), Ronald Rombrant (LP) Motion från Ulf Hanstål (M), Ronald Rombrant (LP) - Lysekils företagare förtjänar bättre service
2019-000235 2019-06-12 Lars Björneld (L), Ann-charlotte Strömwall (L) Motion om det tredje äldreboendet i Lysekil
2019-000214 2019-05-31 Magnus Elisson (SD) Motion angående Goviks badplats i Brastad
2019-000171 2019-05-08 Krister Samuelsson (M) Motion - Frukost i skolan
2019-000148 2019-04-11 Ulf Hanstål (M) Motion - Entlediga Socialnämnden
2019-000109 2019-03-19 Ulf Hanstål (M) Motion - Vi måste satsa och planera för framtiden - ny skola, idrottshall, simhall och ishall

2019-000049 2019-02-12 Yngve Berlin (K), Britt-Marie Kjellgren (K)
Motion - Det behövs ett gemensamt agerande från drabbade kommuner, för en rättvis nationell 
finansiering av utbildning, vård och omsorg

2018-000555 2018-09-27 Magnus Elisson, Sverigedemokraterna Motion om idrottshall/träningshall för barn och ungdomar i Lysekil
2018-000540 2018-09-19 Fredrik Häller Motion om att prioritera framtagande av vattennära industrimark.
2018-000217 2018-03-28 Fredrik Häller (LP) Motion om upptagningsplats för båtar i Södra Hamnen
2018-000216 2018-03-28 Fredrik Häller (LP) Motion om revidering av näringslivsstratregin
2018-000163 2018-03-08 Christoffer Zakariasson (SD) Motion - angående utbyggnad av Brastad sporthall
2018-000131 2018-02-21 Siw lycke, Monica Andersson Centerpartiet Motion om UF-företag
2017-000376 2017-05-10 Yngve Berlin (K) Britt-Marie Kjellgren (K) m.fl. Motion - De fastigheter kommunen behöver för sin verksamhet och service, skall också ägas av kommunen!

2017-000281 2017-04-07
Ronald Rombrant, Fredrik Häller och 
Ronny Hammargren (LP) Motion om att överföra Lysekils omsorgsbostäder till kommunens ägo

2017-000117 2017-02-10 Siw Lycke (C) Motion om att förnya skyltarna till Cykelspåret
2016-000440 2016-06-22 Ann-Charlotte Strömwall (L, Liberalerna) Motion om belysning vid Vikarvet
2016-000030 2016-01-25 Siw Lycke m.fl. , Centerpartiet Motion ang. funktionsnedsättningsramp på badplats
2015-000599 2015-12-12 Marthin Hermansson, Vänsterpartiet Motion om att Lysekils kommun omgående tar fram en lokal lagstadgad energi- och klimatplan
2015-000088 2015-02-18 Fredrik Lundqvist (LP) Motion om att tydliggöra kommunfullmäktige som plats för ansvarsprövning
2014-000544 2014-12-08 Fredrik Lundqvist (LP) Motion om medverkan till levande sten- och ölandskap
2014-000153 2014-03-25 Miljöpartiet i Lysekil / Löfgren Inge Motion om att bygga en cykelbana mellan Lysekil och Brastad
2014-000073 2014-02-12 Folkpartiet / Karlsson Roland Motion - Utred förutsättningarna att införa fria kollektivtrafikresor för pensionärer med lika regler i hela regionen



 Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 
2019-11-06 

1 (1) 

        Justerare Utdragsbestyrkande 

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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Datum 

2019-10-23 

Dnr 

LKS 2019-000134 

Avdelningen för verksamhetsstöd 
Mari-Louise Dunert, 0523-61 31 04 
mari-louise.dunert@lysekil.se 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag hösten 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.      

Förslag till beslut 

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

Ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, ska kommunstyrelsen två gånger 
om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. 

Totalt har kommunstyrelsen 7 öppna och pågående medborgarförslag, varav två 
förslag är likadana med olika förslagsställare. 

Förvaltningens synpunkter 

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. 

Förslag om ytterkläder för personalen inom hemvården (LKS 2018-476) samt det 
äldsta förslaget från 2012 (LKS 2012-359) om trottoaren förbi Gullmarsskolans 
parkering på Norra Kvarngatan har varit uppe på kommunstyrelsens sammanträde 
men har lyfts ur för komplettering. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare 

Bilaga 

Förteckning över obesvarade medborgarförslag 2019-10-23 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelseförvaltningen 



Diarienr Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning
2019-000382 2019-10-18 Förslagsställare Medborgarförslag att plantera träd i Lysekil

2019-000307 2019-09-06 Förslagställare
Medborgarförslag om att använda den nedlagda järnvägen mellan 
Hallinden och Lysekil som gång- och cykelbana

2019-000226 2019-06-05 Förslagsställare Medborgarförslag om att locka nya invånare till Lysekil från Göteborg
2019-000129 2019-04-02 Förslagsställare Medborgarförslag - Lysekils kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen
2018-000665 2018-11-30 Förslagsställare Medborgarförslag - Lysekils kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen

2018-000476 2018-07-26 Förslagsställare
Medborgarförslag om ytterkläder för personalen inom hemvården och bidrag 
för slitage av personliga skor

2012-000359 2012-09-25 Förslagsställare Medborgarförslag-Trottoar förbi Gullmarsskolans parkering på Norra Kvarngatan



 Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 
2019-11-06 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 

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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Datum 

2019-10-18 

Dnr 

LKS 2018-000696 

Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 

Svar på medborgarförslag om inrättande av båtmuseum eller 
permanent 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.     

Förslag till beslut 

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

Ärendet 

I ett medborgarförslag som inkom 2018-12-20 har förslagsställaren föreslagit 
kommunen att inrätta ett museum eller permanent utställning över båtar i form av 
modeller, ritningar och tekniska underlag och som har anknytning till Lysekil.   

Förslagsställare vill lägga speciell tonvikt på de båtar och konstruktioner som Carl 
Beijer gjorde under sina verksamhetsår och att inrättningen bör göras i befintliga 
lokaler, exempelvis Havets hus eller Vikarvet där infrastrukturen finns. 

Förvaltningens synpunkter 

Kontakt har tagits med utbildningsförvaltningen, kulturenheten som konstaterar 
att det i nuläget inte finns någon lokal tillgänglig för ett båtmuseum eller en 
permanent utställning.  

Förslagsställaren har bland annat föreslagit eventuella lokaler i Havets Hus. En stor 
satsning har nyligen gjorts för att bygga större akvarier och en ny hörsal och 
lektionssal står snart klar. Det planeras också inom några år för fler akvarier. Det 
kommer därför inte på sikt att finnas plats för ett museum eller liknande.  

I kommunen finns flera aktiva föreningar som arbetar för att ta fram och visa 
Lysekils historia. Två föreningar driver museum och finns centralt - Vikarvets 
museum och Skandiamuseet. Eventuellt kan förslagsställaren ta kontakt med 
Vikarvet för en dialog i frågan om ett båtmuseum eller utställning. 
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Dnr 
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Utbildningsnämnden antog 2018-08-29 ett kultur- och fritidspolitiskt program. 
Utifrån detta ska man upprätta handlingsplaner. I programmet anges bland annat 
följande; 

Kulturarvet är de gemensamma traditioner och värden som övertas från tidigare 
generationer. Det omfattar den fysiska miljön men handlar också om ortsnamn, 
sägner och traditioner. Alla i samhället är en del av det gemensamma kulturarvet 
och har samma rätt till sitt kulturarv, oavsett kön, etnicitet, ålder etc. Lysekils 
kommun ska bevara och vårda sitt kulturarv och värdefulla kulturmiljöer som 
bevaras för framtida generationer och bidrar till attraktiva livsmiljöer. 
Bevarandearbetet ska omfatta såväl centralorternas som hela kommunens 
kulturhistoria. 

Kulturarv är således ett målområde 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 i samband med framtagande av 
handlingsplaner bör medborgarförslaget tas i beaktande.  

Kommunstyrelseförvaltningen menar att förslaget är lovvärt och relevant för en 
kustkommun som Lysekil, men det saknas för närvarande faktiska förutsättningar 
för att kunna genomföra medborgarförslaget i närtid. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

Bilaga 

Medborgarförslag 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 



) 

Lysekils Kommun 
45380 Lysekil 

Medborgarförslag 

Förslag 
Båtmuseum - utställning 

LYSEKILS KOMMUN 
Registraturen Lysekil 19.12.2018 

L//J 
2018 -12- 2 O 

Dnr. d O / f' - 0 {) 0 b C/ 6

Jag föreslår att Kommunen inrättar ett museum eller permanent utställning över båtar i form 
av modeller, ritningar och tekniska underlag och som har anknytning till Lysekil. Speciell 
tonvik bör göras på det båtar och konstruktioner som Carl Beijer gjorde under sin verksamhet, 
men även andra båtkonstruktörer skall komma ifråga. 

Motivering 
Det marina livet präglar kommunen och båtlivet är aktivt. Det finns ett stort intresse för äldre 
och nyare båtkonstruktioner. Ett mindre museum alt permanent utställning skulle enligt min 
mening därför vara betydelse och intresse för allmänheten och speciellt båtfolk. Här skulle 
man kunna botanisera i olika båtmodeller, kontruktionsritning, bilder och prospekt. 

Inrättning bör kunna göras som en del av befintliga institutioner typ Havets Hus, Vikarvet etc, 
där infrastrukturen finns och där tillströmning av intresserade redan existerar 

Förslagställare 
H Bråte gren 
Lysekil 
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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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Datum 

2019-10-20 

Dnr 

LKS 2019-000001 

Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 

Svar på medborgarförslag 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.   

Förslag till beslut 

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

Ärendet 

I medborgarförslag som inkom 2019-01-02 har förslagsställaren föreslagit elektrisk 
belysning till motionsspåret vid Brastads arena.  

Förvaltningens synpunkter 

Motionsspåret kring Brastad Arena har färdigställts av ideella krafter och skötseln 
av motionsspåret sker via en lokal förening. Området nyttjas av många och är 
populärt. 

Vid kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen konstateras att endast en del av 
motionsspåret tillhör Lysekils kommun. En del av denna sträcka har idag 
existerande belysning. Den övriga sträckan av motionsspåret tillhör inte 
kommunen utan det är fler olika fastighetsägare som äger marken. 

För en eventuell framtida belysning av motionsspåret som helhet krävs dialog och 
en samsyn med samtliga berörda fastighetsägare. Detta kan lämpligen ske via den 
förening som anlagt och sköter motionsspåret. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 
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Bilaga/bilagor 

Medborgarförslaget 

Beslutet skickas till  

Förslagsställaren 



MEDBORGARFÖRSLAG TILL LYSEKILS KOMMUN ANGÅENDE ELEKTRISK BELYSNING 

PÅ MOTIONSSPÅRET VID BRASTADS ARENA. 

INGIVET AV: MARGARETHA HALLGREN, , 454 30 BRASTAD CARL-GUSTAF HALLGREN, 

,454 30 BRASTAD 

BRASTAD 2019-01-02 

LYSEKILS KOMMUN SKALL LIGGA I FRAMKANT, NÄR DET GÄLLER FRITIDSAK

TIVITETER. DÄRFÖR BEHÖVS ELEKTRISK BELYSNING SNARAST PÅ BRASTADS 

MOTIONSSPÅR. EFTERSOM MÅNGA INVÅNARE PENDLAR TILL SINA ARBETEN OCH 

KOMMER HEM SENT, SÅ BEHÖVS DENNA MÖJLIGHET TILL TRÄNING. 

DETTA GÅR OCKSÅ HAND I HAND MED ERT KULTUR- OCH FRITIDSPOLITISKA 

PROGRAM 2018 - 2022. 

VI FÖRESLÅR ATT MEDEL SNARAST AVSÄTTS, SÅ ATT VÄRT MEDBORGARFÖRSLAG 

KAN FÖRVERKLIGAS INOM EN SNAR FRAMTID. DETTA HANDLAR JU OCKSÅ OM LIVS- 

KVALITET OCH LIGGER OCKSÅ HELT I LINJE MED LYSEKILS KOMMUNS FOLKHÄLSO

ARBETE! 

Il tUJaa)iUJ. -/-M_J,reLL 
Margaretha Hallgren 

L\/l'.'' Fl-'1' _.., · ··r, · 11 p-;-! -l '-:;.:_�_,'\i,.'.:.::; ,\1.,ji,Vli\11 Jf\! 
RegJstraturen 

LkS wrn -01- 0 2

Dnr. J.O/ q 000 {)Q / 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 

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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Datum 

2019-10-18 

Dnr 

LKS 2013-000014 

Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 

Svar på motion om befrielse av hamnavgift för 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.  

Förslag till beslut 

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

Ärendet 

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

Förvaltningens utredning 

Fiskefartyget LL 158 Sandö ägs av Bohusläns museum och ligger vid Östra kajen i 
Grundsund. Enligt Bohusläns museum utgör fiskefartyget numera ett flytande 
museum som under sommartid är ett välbesökt sådant.  

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att ägaren Bohusläns museum sedan en 
tid inte betalar någon hamnavgift för fartyget. Orsaken till detta är oklart. De har 
dock enligt egen uppgift tidigare haft en dialog med Lysekils kommun avseende att 
skriva ett nytt avtal och eventuell avgift. Kommunen skulle återkomma i frågan 
men har inte gjort så.  

Då relativt lång tid förflutit sedan motionen lämnandes in avser kommunens 
småbåtsavdelning inom kort ta upp dialogen igen för att finna en långsiktig lösning. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

Bilaga/bilagor 

Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-01-31, § 13 
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Beslutet skickas till 

Motionären 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/småbåtsavdelningen 





LYSEKILS KOMMUN 	 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 2013-01-31 	 16 (27) 

§ 13 

MOTION-ANGÅENDE BEFRIELSE AV HAMNAVGIFT FISKEFARTYGET L 158 
SANDÖ 
Dnr: 	LKS 2013-14-872 

Thomas Falk (LP) har i en motion 2013-01-11 kommit med förslag om att befria fiskefartyget 
L 158 Sandö från hamnavgift. 

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Motion från Thomas Falk (SP) 2013-01-11 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandens åtgärd. 

Beslutet skickas till 

Motionären 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Enheten för småbåtshamnar 

Justerare: Utdragsbestyrkande: 
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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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Datum 

2019-10-19 

Dnr 

LKS 2014-000102 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Svar på motion om 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.   

Förslag till beslut  

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

Ärendet 

Roland Karlsson, (L), har i en motion föreslagit att Lysekils kommun ska upplåta en 
del av Anderssons kaj till föreningen L Laurin och bogserbåten Harry utan kostnad. 

Förvaltningens synpunkter 

Efter kontakt med Lysekils Hamn AB konstateras att sedan motionen lämnades in 
2014, har parterna upprättat ett avtal avseende avgift för kajplats där kommunen 
och föreningen är överens.  

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilaga/bilagor 

Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-03-27, § 39 
 

Beslutet skickas till  

Motionären 
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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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Datum 

2019-10-19 

Dnr 

LKS 2016-000316 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Svar på motion om microplaster 

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 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.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen önskar i sammanhanget lyfta fram att LEVA med 
fördel skulle kunna sondera vad andra kommuner gör eller har gjort inom detta 
område. Ett exempel är Simrishamn där man i sitt reningsverk testar ett helt nytt 
och innovativt reningssystem.   

Förslag till beslut  

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

Ärendet 

Motionen behandlades i fullmäktige 2018-10-18 som då beslutade återremittera 
ärendet med motiveringen att delsvaret 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. 

Förvaltningens utredning 

Med anledning av återremissen har kommunstyrelseförvaltningen återigen gått 
igenom ärendet och haft en förnyad dialog med de berörda aktörerna LEVA i 
Lysekil AB och utbildningsförvaltningen.  

Motionen återremitterades från fullmäktige med anledning av att nämndens 
tidigare svar om utökad undervisningstid inte var motionens syfte, samt att LEVA i 
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Lysekil AB bör påvisa att de har planer klara som möter upp kommande lagkrav 
eller att man väljer ligga i framkant och steget före. 

Utbildningsförvaltningen synpunkt är att de områden motionären tar upp 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. Utbildningsnämnden behandlade på nytt ärendet 2019-01-16 och 
beslutade föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med 
motiveringen att det inte finns något som indikerar att läroplanen inte följs.  

Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med LEVA i Lysekil AB som 
inkommit med förtydligande på sitt tidigare remissvar gällande motionen. 

I följande text förtydligar LEVA i Lysekil AB sitt tidigare remissvar.  

Drift och utveckling av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen hanteras av 
LEVA i Lysekil AB. Bolagets VA-verksamhet finansieras genom VA-taxa som 
betalas av VA-kollektivet som i sin tur utgörs av samtliga fastigheter inom 
verksamhetsområdet. VA-verksamheten ska över tid vara självfinansierande och ej 
vinstdrivande. VA-verksamheten regleras av generell miljölagstiftning samt särskild 
VA-lagstiftning.  

 

Läkemedel vs mikroplast  
Motionens rubrik är "mikroplaster" medan det föreslagna uppdraget till LEVA i 
Lysekil AB i motionens text var "att ta fram förslag för att kommunens reningsverk 
ska använda teknik som renar från läkemedelsrester och mikroplaster". På grund av 
skillnader i ursprung, upphov, beteende, miljöpåverkan samt eventuella 
reningstekniker kan begreppen inte likställas.  

Mikroplaster kan komma från flera skilda källor och forskning pågår för att 
fastställa vilka som är störst. Det antas att däckslitage och nötning av 
konstgräsplaner är betydande källor. Den typen av föroreningar passerar alltså inte 
avloppsreningsverken. En stor del av plastförekomster i havet tillkommer även via 
föroreningar från plastavfall.  

Gällande de mikroföroreningar som idag tillförs via avloppsreningssystemen från 
duschtvål, syntetkläder etcetera tillsätts mikroföroreningarna aktivt till 
produkterna. Det effektivaste sättet att eliminera en förorening är genom att 
förhindra dess uppkomst redan vid källan.  

En stor del av arbetet inom branschen idag bedrivs genom uppströmsarbete där 
producenters ansvar utreds. Branschen, främst genom branschorganisationen, 
diskuterar risken att läkemedelsbolagens incitament att driva utvecklingen av 
lättnedbrytbara läkemedel minskar drastiskt om reningen hanteras av VA-
kollektiven.  

Avseende rening finns det ännu inget färdigutvecklat koncept, varken angående val 
av reningsteknik eller reduktionsgrad. Av samma anledning är kommande juridiska 
krav ej utredda. Med anledning av detta är det omöjligt att ha planer klara som 
möter upp kommande lagkrav eftersom kraven inte är fastställda.  

 
Omvärldsbevakning  
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Dnr 

LKS 2016-000316 
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Exempel på forskning och utveckling LEVA i Lysekil AB engagerat sig i inom 
området är bland annat en SVU-rapport (Svenskt Vatten Utveckling) där IVL 
undersökt mikroskopiska skräppartiklar i vatten från avloppsreningsverk och ett 
examensarbete om mikroplaster i Västerhavet. Samverkan och utbyte av 
information sker även med kommuner som idag utreder hur läkemedelsrening 
skulle kunna implementeras i avloppsreningsverksamheten.  
 
LEVA i Lysekil AB kommer fortsatt inneha en aktivt bevakande roll för att följa 
utvecklingen, både inom området mikroföroreningar samt läkemedel. Om/när 
teknik och lagstiftning är klara kommer LEVA i Lysekil AB på samma sätt som 
bolaget idag uppfyller kraven i befintlig lagstiftning även uppfylla dessa framtida 
krav.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen menar att såväl utbildningsnämndens som LEVA´s 
kompletterande remissvar/synpunkter är väl genomarbetade och faktabaserade, 
och på ett tydligt sätt visar på varför man svarar på motionen som man gör. Det kan 
också konstateras att såväl utbildningsnämnden som LEVA i Lysekil AB i sak står 
fast vid sina respektive tidigare remissyttrande och inte har något ytterligare att 
tillföra.  

Kommunstyrelseförvaltningen önskar lyfta fram att LEVA med fördel skulle kunna 
sondera vad andra kommuner gör eller har gjort inom detta område. Ett exempel är 
Simrishamn där man i sitt reningsverk testar ett helt nytt och innovativt 
reningssystem. Målet är att avsevärt förbättra reningen av läkemedelsrester och 
andra prioriterade ämnen. Förhoppning är att vattnet blir så rent att tekniken kan 
användas för att återvinna vatten i områden med vattenbrist. Projektet kommer, 
förutom att testa en helt ny reningsteknik, även undersöka möjligheten att tillverka 
biogas av slammet från reningsprocessen och från andra avfall som exempelvis 
fiskrens. Om projektet blir framgångsrikt har ytterligare ett steg tagits på vägen att 
omvandla dagens avloppsreningsverk till en produktionsanläggning för nyttigheter. 

 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilagor 

Förtydligande remissvar till motion om läkemedelsrester och microplaster 
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2019-01-16 § 7  
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-10-18, § 9 

Beslutet skickas till  

Motionären/motionärerna 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 

Utbildningsnämnden                                            2019-01-16 9/13 
 

 

Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 7 
 
Motion om microplaster samt ökad undervisningstid om bland annat 
hållbar konsumtion  
UBN 2016-000110 
 
Centerpartiet yrkade 2016-05-21 i en motion om att öka undervisningen om hållbar 
konsumtion, såsom miljöhänsyn, etisk märkning, kemikaliekunskap och återvinning i 
kommunens skolor (Dnr LKS 2016 316). Motionen har nu (2018-10-28) 
återremitterats till utbildningsnämnden med yrkandet Att barn tidigt blir nyfikna och 
får kunskap är jätteviktigt men svar om utökad undervisningstid är inte motionens 
syfte. Svaret har nu kompletterats med läroplanens övergripande skrivningar om 
skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer. 
 
Utbildningsförvaltningen synpunkt är att de områden motionären tar upp 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.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-28. 
 
Utbildningsnämndens beslut  
 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med 
motiveringen att det inte finns något som indikerar på att läroplanen inte följs. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef 
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Datum Dnr 

 2018-12-28 UBN 2016-000110 

  
Utbildningsförvaltningen  
Lena Garberg 0523-61 32 24 
lena garberg@lysekil.se 
 
 

Motion om microplaster samt ökad undervisning om bland 
annat hållbar konsumtion 

 

Sammanfattning 

Centerpartiet yrkade 2016-05-21 i en motion om att öka undervisningen om hållbar 
konsumtion, såsom miljöhänsyn, etisk märkning, kemikaliekunskap och 
återvinning i kommunens skolor (Dnr LKS 2016 316). Motionen har nu (2018-10-
28) återremitterats till utbildningsnämnden med yrkandet Att barn tidigt blir 
nyfikna och får kunskap är jätteviktigt men svar om utökad undervisningstid är 
inte motionens syfte. Svaret har nu kompletterats med läroplanens övergripande 
skrivningar om skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och 
riktlinjer. Utbildningsförvaltningen synpunkt är att de områden motionären tar 
upp 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. 

  

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden anser motionen besvarad med motiveringen att det inte finns 
något som indikerar på läroplanen inte följs. 

 

Ärendet 

Centerpartiet yrkade 2016-05-21 i en motion om att öka undervisningen om hållbar 
konsumtion, såsom miljöhänsyn, etisk märkning, kemikaliekunskap och 
återvinning i kommunens skolor (Dnr LKS 2016 316). Motionen har nu (2018-10-
28) återremitterats till Utbildningsnämnden med yrkandet Att barn tidigt blir 
nyfikna och får kunskap är jätteviktigt men svar om utökad undervisningstid är 
inte motionens syfte. 

 

Förvaltningens utredning 

Det ursprungliga svaret på motionen tog sin utgångspunkt i vad skollagen 
(2010:800) anger om undervisningstid samt läroplanens kursplaner, i 
ämnena biologi, geografi, hemkunskap och kemi vilkas centrala innehåll innefattar 
de områden som motionären efterfrågar.  

http://www.lysekil.se/


 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-12-28 UN 2016-000110 nr 422 

 

Efter återremitteringen med tilläggsyrkandet, Att barn tidigt blir nyfikna och får 
kunskap är jätteviktigt men svar om utökad undervisningstid är inte motionens 
syfte kan förvaltningen, i relation till nyfikenhet tillföra vad som anges i kap 1 i 
läroplanen Skolans värdegrund och uppdrag: 

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt 
deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. 

Vidare anges att Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar 
för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt 
förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska 
belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas 
för att skapa hållbar utveckling. 

 I kapitlet övergripande mål och riktlinjer (kap 2), avsnittet Normer och värden 
(2.1) finns målet: Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om 
såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

I avsnittet Kunskaper (2.2) finns målen: Skolan ska ansvara för att varje elev efter 
genomgången grundskola har fått   
- kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, 
- kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön 
och samhället, 

Utbildningsförvaltningens synpunkt är att de områden motionären tar upp är väl 
reglerade i skolans styrande dokument och att såväl skollagen som läroplaner och 
kursplaner följs samt att elevernas kunskaper i områdena kontrolleras.  

Utbildningsförvaltningen menar att det inte finns något som indikerar på att de 
styrande dokumenten inte följs hos huvudmannen. 

 

 

 

 

Lennart Olsson Lena Garberg 
Förvaltningschef Handläggare 

 

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef  
Kommunfullmäktige 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 9

Svar på motion om mikroplaster och ökad undervisningstid om hållbar 
konsumtion 
Dnr: LKS 2016-316 

Centerpartiet föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska besluta om att ge  
LEVA i Lysekil AB i uppdrag ta fram förslag för att kommunens reningsverk ska 
använda teknik som renar från läkemedelsrester och mikroplaster. Man föreslår också 
att öka undervisning i skolorna om hållbar konsumtion, såsom miljöhänsyn, etisk 
märkning, kemikaliekunskap och återvinning. 

Kommunen har tre avloppsreningsverk och det är LEVA i Lysekil AB som hanterar 
hela kedjan – från att råvattnet hämtas i vattentäkten till att avloppsvattnet renats 
och lämnats tillbaka till havet. LEVA i Lysekil AB bevakar branschutvecklingen inom 
området och följer gällande riktlinjer och krav som tillsynsmyndigheterna ställer som 
villkor för sin verksamhet. LEVA i Lysekil AB föreslå därför att avvakta de centrala 
myndigheternas och branschorganisationens kommande riktlinjer och åtgärdsförslag, 
innan beslut tas om stora investeringar med avseende på mikroplaster och 
läkemedelsrester för kommunens tre avloppsreningsverk. 

Utbildningsnämnden behandlade 2016-12-07 den av kommunstyrelsen utsända 
remissen och beslutade då att motionen anses besvarad med hänvisning till 
förvaltningens synpunkter. Motivering var att en utökning av undervisningstiden inte 
kan ske utan förändring i den fastställda timplanen men det motionärerna efterfrågar 
finns redan centralt i undervisningen. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen 2018-10-03, § 141 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-05-26, § 91 
Remissvar från LEVA i Lysekil AB 
Remissvar från Utbildningsnämnden 

Yrkande 

Monica Andersson (C): Återremiss av ärendet. 

Att barn tidigt blir nyfikna och får kunskap är jätteviktigt men svar om utökad 
undervisningstid är inte motionens syfte. 

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. 

Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ulf Hanstål (M), Ricard Söderberg (S), Håkan Smedja (V), Ann-Charlotte Strömwall (L), 
Jeanette Janson (LP), Maria Granberg (MP): Bifall till Monica Anderssons återremiss-
förslag. 

Christina Gustafson (S): Återremiss av ärendet för att LEVA i Lysekil AB ska utreda så 
att vi säkrar att rena från läkemedelsrester och microplaster. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Monica Anderssons m.fl. förslag om återremiss mot att avgöra 
ärendet idag.  

Om ärendet ska avgöras idag, proposition på kommunstyrelsens förslag. 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på Monica Anderssons m.fl. förslag om återremiss 
mot att avgöra ärendet idag, och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
återremittera ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet i enlighet med 
Monica Anderssons och Christina Gustafsons yrkanden. 

Beslutet skickas till 

Motionärerna 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
LEVA i Lysekil AB 
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Motion m¡croplaster LkJ 2Ût6 'û5- 23

Idag finns mer plast än fisk i våra vattendrag

Centerpartiet vill att vi i vår kommun redan nu börjar arbeta för att minska påverkan
farlíga kemikalier och microplaster.

Idag finns mikroplaster (polyeten) i allt från hygienartiklar som duschgelé, hudkräm,
och tandkräm, till fleece och kläder. Mikroplaster påverkar Uå¿e våra kroppar och vårt
vatten. Enligt kemikalieinspektionen utgör mikroplaster idag den största andelen
plastskräp i världshaven. Det kan inte vara upp till var och en att ha koll på hur
kemikalier påverkar, eller vilken cocktaileffekten blir när de blandas. Det är en omöjlig
uppgift.

Därför måste producenterna förbjudas använda kemikalier som gör oss sjuka. USA
har redan förbjudit kroppsvårdsprodukter som innehåller mikroplaster från och med
nästa år. Vi vill att Sverige och EU arbetar för att införa motsvarande förbud.

Jag och Centerpartiet i Lysekils kommun föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra till Leva i Lysekil AB att ta fram förslag för att kommunens reningsverk ska
använda teknik som renar från läkemedelsrester och mikroplaster

Att öka undervisning om trållOar konsumtion, såsom miljöhänsyn, etisk märkning,
kemikaliekunskap och återvinning i kommunens skolor

Siw Lycke, Christer Hammarqvist och Monica Andersson

Centerpartiet Lysekils kommun
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        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

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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Datum 

2019-10-19 

Dnr 

LKS 2015-000336 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Svar på motion om 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.   

Förslag till beslut  

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

Ärendet 

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. Förslagsvis kan detta ske med hjälp av 
den så kallade shoppingrundan.  

Förvaltningens utredning 

Efter kontakt med biståndshandläggare vid socialförvaltningen kan konstateras att 
möjlighet att ta taxi eller annan transport till restaurang dagligen utreds enligt 
socialtjänstlagen, 4 kap, 1 § innan beviljande av matdistribution sker. 
Matdistribution beviljas inte om den enskilde via andra vägar kan tillgodose sig 
mat.  
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Dnr 

LKS 2015-000336 
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Att en individ som fått beviljad matdistribution ska åka kollektivt till en restaurang 
kommer med all sannolikhet att generera ett ökat antal ledsagaransökningar, 
eventuellt socialt stöd och stöd vid restaurangbesök (exempelvis betalning, bära 
bricka, gå på toaletten, förflyttning)  

Vid kontakt med verksamhetsutvecklare vid samhällsbyggnadsförvaltningen 
framkommer att i dagsläget är det möjligt för den som vill att gå och äta i matsalen 
på serviceboendet på Järnvägsgatan i Lysekil och 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 så kallade shoppingrundan är 
Lysekilsrundan. Rutten går dock endast i centrala Lysekil samt en bit utanför 
centrum vilket innebär att målgruppen är begränsad.  

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilaga/bilagor 

Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-06-25, § 71 
 

Beslutet skickas till  

Motionären 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2015-06-25 37 (46)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 71

MOTION OM SKJUTS TILL RESTAURANG SOM ALTERNATIV TILL
HEMKÖRD MAT
Dnr: LKS 2015-336

Ulrika Häller Lundbäck (KD) har i en motion från 2015-06-22 föreslagit att

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Motion 2015-06-22.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut.

Beslutet skickas till

Motionären
Kommunstyrelsen
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        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

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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Datum 

2019-10-19 

Dnr 

LKS 2019-000036 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

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.   

Förslag till beslut  

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

Ärendet 

Ulf Hanstål (M) inkom 2019-01-31 till kommunfullmäktige i Lysekil med en motion 
där det föreslås en utökad färjetrafik mellan Lysekil tätort och Skaftö.  

Förvaltningens synpunkter 

Motionens förslag diskuterades i samband med en dialogdag mellan förvaltningen 
och Västtrafik 2019-02-22. Förvaltningen fick då till svar att förslaget om 
utökade/ändrade turlista kom in för sent för att kunna tas med i sommarturlistorna 
för 2019.  
 
De nya turlistorna för sommarsäsongen 2019 gällde från 17 juni t.o.m. 18 augusti 
2019. I turlistan för linje 847 avgår senaste färjan från Södra Hamnen kl. 23.30 alla 
veckans dagar, i den ordinarie turlistan avgår senaste färjan kl. 22.45 och måste då 
förbeställas. Det erbjuds inga fler tidiga avgångar under helg i turlistorna för 
sommarsäsongen. 
 
Förvaltningen gjorde vid ovan nämnda dialogdag med Västtrafik en offertförfrågan 
till Västtrafik och bad om ett kostnadsförslag till utökning av färjetrafiken med Carl 
Wilhelmsson, linje 847. Utökningen innebär att Lysekils kommun gör ett tillköp av 
turer med senare avgång under veckans alla dagar under sommarsäsong samt öka 
antalet tidiga turer under helger.  
 
Västtrafik har ännu inte (2019-10-19) svarat på offertförfrågan. En påminnelse har 
skickats från förvaltningen till Västtrafik gällande svar på offertförfrågan om 
tillköp.  

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 
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Bilagor 

Motionen 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-02-13, § 12 

Beslutet skickas till  

Motionären 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 2019-02-13  15 (18)

Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 12

Motion om utökad färjetrafik 
Dnr:  LKS 2019-036 

Ulf Hanstål (M) har i en motion föreslagit om utökad färjetrafik. Att kommunen 
snarast inleder samtal med Västtrafik i syfte öka antalet tidiga turer under helgerna 
samt att senarelägga de sista turerna under veckans alla dagar under 
sommarsäsongen.  

Beslutsunderlag 

Motion 2019-01-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  

Motionären  
Kommunstyrelsen, inkl. motion 



Till kommunfullmäktige  

Lysekil 

 

Motion angående utökad färjetrafik 

Lysekils kommun är idag i stora delar en delad kommun med å ena sidan Lysekils tätort och å 

andra sidan Skaftö. En del i att minska avståndet mellan våra kommundelar är en väl 

fungerande kollektivtrafik. 

Det enklaste och snabbaste sättet att ta sig mellan kommundelarna är utan tvekan 

färjelinjen som trafikeras av Västrafik. 

Idag trafikeras inte linjen under tidiga lördagsmorgnar och inte på söndagar förrän klockan 

12.45. Detta innebär att de som arbetar på respektive sida saknar möjlighet att på ett 

effektivt sätt resa kollektivt under helgerna. 

Dessutom när Lysekils kommun ökar sin befolkning under sommaren och behovet av både 

fritids och arbetsresor blir större ökas inte trafiken nämnvärt. 

Därutöver torde det finnas ett behov av senare resor under sommarperioden då mängder av 

aktiviteter äger rum både på Lysekils och Skaftösidan. 

Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad 

Att kommunen snarast inleder samtal med Västtrafik i syfte att via tillköp öka antalet tidiga 

turer under helgerna.  

 Att via tillköp senarelägga de sista turerna under veckans alla dagar under sommarsäsongen 

så fler kan ta del av det stora utbud som finns sommartid i vår kommun. 

Att den utökade trafiken senast ska vara igång till sommarsäsongen 2019. 

 

Lysekil 2019 01 29 

 

Ulf Hanstål 

Moderaterna i Lysekil 

  



 

  Kommunstyrelsen
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        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

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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Datum 

2019-10-19 

Dnr 

LKS 2013-000407 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Svar på motion om att bemåla kanter vid övergångsställen 

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.   

Förslag till beslut  

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

Ärendet 

Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2013-11-06 föreslagit en översyn av 
samtliga övergångsställen samt att kanterna vid övergångsställen ska målas med vit 
färg. 

Förvaltningens utredning 

Efter kontakt med trafikingenjören vid samhällsbyggnadsförvaltningen konstateras 
att en tillgänglighetsinventering utfördes i Lysekils tätort 2009 där det bland annat 
gjordes en kartläggning av gångstråken. Inventeringen grundade sig i regeringens 
antagna proposition ”från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för 
handikappolitiken”. Handlingsplanen säger bland annat att samhället ska utformas 
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så att människor i alla åldrar med eller utan funktionsnedsättningar ska kunna vara 
fullt delaktiga i samhällslivet.  

 

I utredningen har cirka 80 övergångsställen/passager inventerats och signalyta, 
som motionären påtalar bör finnas, fanns inte på någon av dem. Sedan dess är tre 
åtgärdade vad gäller signalytan (Drottninggatan, Rosviksgatan och Polisgatan). 

 

Det är dock inte bara signalytan som behöver åtgärdas för att uppfylla 
rekommendationerna som framkom i tillgänglighetsinventerngen 2009 utan också 
riktningsgivare, lutning på ramper, höjd på kantsten, hastighetssäkring, eventuella 
mittrefuger och även ytbeläggning på många av övergångställena/passagerna. 

 

Detta är ett arbete som normalt görs i samband med att en gata byggs om eller på 
annat sätt åtgärdas. Vid ombyggnation av gator tar samhällsbyggnadsförvaltningen 
rekommendationerna som anges i utredningen i beaktande. Att endast åtgärda 
signalytan och inte resten av tillgänglighetsanpassningen är inte optimalt. I nuläget 
finns dock ingen specifik upprättad åtgärdsplan gällande tillgänglighet med 
tillhörande budget. Det finns emellertid ett stort behov av att byta ut beläggningen 
på många av trottoarerna framgent och då faller det sig naturligt att även åtgärda 
tillgängligheten.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen avser att föreslå samhällsbyggnadsförvaltningen att 
göra en årlig avstämning över vad som är åtgärdat utifrån 
tillgänglighetsinventeringens rekommendationer. Detta skulle då med fördel kunna 
kommuniceras med till exempelvis kommunala pensionärsrådet och kommunala 
rådet för funktionshinderfrågor. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilaga/bilagor 

Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-11-28, § 167 
 

Beslutet skickas till  

Motionären 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 







20191106 

 

 

Motion till kommunfullmäktige i Lysekil 

 

FÖRBÄTTRA UTBILDNINGEN I SFI 

 

Många av Lysekils företagare får idag gå utanför landets gränser för att hitta den kompetens som 

behövs för att kunna driva sin verksamhet vidare. 

Gemensamt för många av de som kommer till vår kommun och går direkt in i arbete är att de önskar 

få tillgång till undervisning i svenska. 

I dag, så vitt motionärerna vet saknas SFI utbildning på kvällstid vilket gör att många av de som 

kommer hit och arbetar saknar möjlighet att delta då de primärt har kommit hit för att arbeta. 

 

Med hänsyn till ovanstående yrkas 

Att Lysekils kommun skyndsamt startar utbildning i SFI kvällstid. 

 

Lysekil dag som ovan 

 

Ulf Hanstål 

Moderaterna i Lysekil 

 

Ronald Rombrant 

Lysekilspartiet 
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Samhällsbyggnadsenheten 
Matti Lagerblad 
Planhandläggare 

010-224 54 21 
matti.lagerblad@lansstyrelsen.se 

  

 
  Lysekils kommun 

registrator@lysekil.se 
 
Dnr: SBN B-2017-58 
 

 

Beslut enligt 11 kap plan- och bygglagen (PBL) om kommunens 
antagandebeslut av detaljplan för Sjukhusområdet, Slätten 
15:7 m.fl. i Lysekils kommun 
 

Kommunens antagandebeslut 

Kommunfullmäktige i Lysekils kommun beslutade den 23 oktober 2019 att 

anta detaljplan för Sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl. i Lysekils kommun, 

Västra Götalands län (upprättad 2019-04-04 och reviderad 2019-09-04). 

 

Länsstyrelsens beslut 

Länsstyrelsen beslutar att inte pröva kommunens antagandebeslut i enlighet 

med vad som anges i 11 kap 10 § (2010:900).  

 

Enligt 13 kap 4 § PBL får detta beslut inte överklagas. 

 

I detta beslut har planhandläggare Matti Lagerblad varit beslutande.  

 

 

Matti Lagerblad 

                                                           

 

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

mailto:registrator@lysekil.se


Från: Gunvor Crogård 
Skickat: den 29 oktober 2019 08:27 
Till: Mari-Louise Dunert 
Ämne: Kommunrevisionen 
 
Fr.o.m 1 januari 2020 lämnar jag Liberalerna (L) men kommer att fortsätta  
uppdraget i kommunrevisionen som opolitisk 
 
Med vänlig hälsning 
 

Gunvor Crogård 
 
 

 
Din integritet är viktig för oss och vi är noggranna med att bara hantera de personuppgifter vi behöver 
för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, eller den tjänsten berör. Om du vill veta mer om 
hur vi behandlar personuppgifter, vänligen besök kommunens hemsida på: 
Så här hanterar Lysekils kommun dina personuppgifter  

https://lysekil.se/kommun-och-politik/kommunfakta/sa-har-hanterar-lysekils-kommun-dina-personuppgifter.html
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