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§ 82

2021-09-15

Dnr 2021-000392

Parentation
Kommunfullmäktiges ordförande inleder sammanträdet med en parentation över
Sven-Gunnar Gunnarsson (S), ledamot i LEVA i Lysekil AB och före detta
ordförande i kommunfullmäktige som avlidit.
Kommunfullmäktige hedrar Sven-Gunnar Gunnarsson med en tyst minut.
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§ 83

2021-09-15

Dnr 2021-000014

Avsägelser som ersättare i styrelsen för LEVA i Lysekil AB
Sammanfattning
Malin Karlsson (MP) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen
för LEVA i Lysekil AB
Beslutsunderlag
Skrivelse 2021-08-17
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen och tackar Malin Karlsson för
nedlagt arbete.
Beslutet skickas till
Malin Karlsson
LEVA i Lysekil AB
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§ 84

2021-09-15

Dnr 2021-000014

Avsägelse i Fullmäktigeberedningen 2050
Sammanfattning
Christoffer Zakariasson (SD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i
fullmäktigeberedningen Lysekil 2050.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2021-09-14
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen och tackar Christoffer
Zakariasson för nedlagt arbete.
Beslutet skickas till
Christoffer Zakariasson
Fullmäktigeberedningen Lysekil 2050
Löneenheten
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§ 85

2021-09-15

Dnr 2021-000015

Fyllnadsval till Fullmäktigeberedningen Lysekil 2050
Sammanfattning
Daniel Arvidsson (SD) nominerar Carina Holgersson (SD) som ledamot till
Fullmäktigeberedningen Lysekil 2050.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Carina Holgersson som ledamot till
Fullmäktigeberedningen Lysekil 2050.
Beslutet skickas till
Carina Holgersson
Fullmäktigeberedningen Lysekil 2050
Löneenheten
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§ 86

2021-09-15

Dnr 2021-000016

Fyllnadsval som ersättare i styrelsen för LEVA i Lysekil
Sammanfattning
Maria Granberg (MP), nominerar Susanne Baden (MP) som ersättare i styrelsen för
LEVA i Lysekil AB.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Susanne Baden som ersättare i styrelsen för
LEVA i Lysekil AB
Beslutet skickas till
Susanne Baden
LEVA i Lysekil AB
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§ 87

2021-09-15

Dnr 2021-000148

Godkännande av aktieägaravtal och bolagsordning för Fyrstads
Flygplats AB
Sammanfattning
Fyrstads Flygplats AB har av ägarkommunerna fått uppdraget att göra tillägg i
aktieägaravtalet gällande krisberedskap. Styrelsen i bolaget har beslutat att
samtidigt göra en översyn gällande hela dokumentet och, för att uppnå
samstämmighet, även gällande bolagsordning.
Arbetsunderlag och förslag till ändringar har under april månad 2021 samverkats
med ägarkommunernas jurister/administrativa chefer.
Vid årsstämman den 20 maj 2021 lades slutligt förslag till ändringar fram för
ägarkommunernas ombud. Stämman beslutade att Aktieägaravtalet ska sändas till
ägarkommunernas beslutande församlingar för godkännande och därefter
undertecknas vid en extra bolagsstämma under hösten 2021.
Vidare beslutades föreslagna ändringar i Bolagsordningen under förutsättning att de
godkänns av ägarkommunernas beslutande församlingar.
Med anledning av dessa beslut har Fyrstads Flygplats AB sänt över aktieägaravtalet
och bolagsordningen för godkännande till ägarkommunerna.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-09-01, § 136
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-20
Bolagsordning
Aktieägaravtal
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna förändringar i
aktieägaravtalet och bolagsordningen.
Beslutet skickas till
Fyrstads Flygplats AB
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§ 88

2021-09-15

Dnr :2021-000160

Riktlinjer för inköp och upphandling
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har uppdaterat policy, riktlinjer och regler för inköp
och upphandling för att anpassa delar av dessa till Agenda 2030 och övriga
beslutade styrdokument. Det innebär att policyn presenteras och inleder riktlinjer.
Ärendet återremitterades från kommunfullmäktige 2021-04-21 för att förtydliga
förändringar av riktlinjernas formulering kring minilöner och sociala hänsyn.
Hela stycket social och etiska hänsyn och ersatts med kapitlet ”hållbar utveckling”
som innehåller ekologisk-, ekonomisk och social hållbarhet.
Information om riktlinjer och regler inom inköp och upphandling kommer att ske på
förvaltningarnas ledningsgrupper samt via Insidan.
Kommunfullmäktige fattar beslut om riktlinjer och kommunstyrelsen fattar beslut
angående regler.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-09-01, § 133
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-13
Riktlinjer för inköp och upphandling
Förändringar i jämförelse med tidigare dokument
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-04-21, § 48
Förslag till beslut på sammanträdet
Y ngve Berlin (K): Ändringsyrkande att vid upphandling ska särskilt övervägas att:
•

ställa krav utifrån ILO:s1 åtta grundläggande konventioner om mänskliga
rättigheter i arbetslivet, som bland annat behandlar föreningsfrihet,
organisationsrätt och erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar,
avskaffande av alla former av tvångsarbete, avskaffande av barnarbete samt
avskaffande av diskriminering i arbetslivet



International Labour Organization (FN:s organ för arbetslivsfrågor)

•

ställa krav utifrån FN:s barnkonvention

•

ställa krav om villkor rörande lön, semester och arbetstid. Bedömningen ska
göras mot bakgrund av risken för oskäliga arbetsvillkor i den aktuella
upphandlingen.

Vid upphandling ska entreprenör/leverantör samt underentreprenör/underleverantör följa de deklarationer och konventioner som undertecknas av Sverige
inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och arbetsmiljöhänsyn.
Nivåerna på villkoren rörande lön, semester och arbetstid ska anges enligt de nivåer
som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande
arbetstagare i den aktuella branschen.
Lika lön för lika arbete ska gälla.
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•

Genomföra så kallad reserverad upphandling i enlighet med
upphandlingslagstiftningen, där vissa leverantörer som annars skulle ha
svårt att konkurrera om kontrakt ges en positiv särbehandling.

•

Syftet är att stödja integration av personer med funktionsnedsättning eller
personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

•

Ställa krav på att leverantören tillhandahåller praktikplatser eller ställer
platser av arbetsmarknadspolitisk karaktär till förfogande.

•

Ställa krav på att leverantörerna i sin affärsverksamhet inte diskriminerar
någon på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder
eller sexuell läggning.

•

Vid upphandling av tjänster säkerställa att aktuella målgrupper för
verksamheten inte diskrimineras.

Maria Granberg (MP), Håkan Smedja (V) och Jan-Olof Johansson (S): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst till Y ngve Berlins förslag.
Omröstningsresultat
Med 24 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag (omröstningsbilaga 1).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för inköp och upphandling. Riktlinjerna gäller
även för de helägda kommunala bolagen.
Reservation
Y ngve Berlin (K) anmäler skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Helägda kommunala bolag
Kommunstyrelseförvaltningen
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Reservation från Y ngve Berlin (K) mot kommunfullmäktiges beslut 2021-09-15 –
Riktlinjer för inköp och upphandling.
Kommunstyrelsens förslag att ersätta en skarp och tydlig skrivning i kommunens
riktlinje för upphandling, (mot lönedumpning och slavlöneförhållande), med mer
oprecisa formuleringar, är ett steg i fel riktning.
Den skrivning fullmäktige enhälligt beslutade om 2017-12-14, var ett konkret
ställningstagande mot pågående lönedumpning och försumpning av
arbetsmarknaden. Den gjorde tydligt var gränsen måste gå i förhållandet mellan
kommunen och entreprenörer och leverantörer.
”Vid upphandling ska entreprenör/leverantör samt
underentreprenör/underleverantör följa de deklarationer och
konventioner som undertecknas av Sverige inom områdena mänskliga
rättigheter, arbetsrätt och arbetsmiljöhänsyn.
Nivåerna på villkoren rörande lön, semester och arbetstid ska anges
enligt de nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i
hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen.
Lika lön för lika arbete ska gälla.”
Hela denna skrivning har nu mönstrats ur kommunens riktlinjer och ersattas med
”avskaffande av alla former av tvångsarbete, avskaffande av barnarbete samt
avskaffande av diskriminering i arbetslivet”.
Nu är det inte barnarbete som präglar svenskt arbetsliv och vad som är tvångsarbete
är svårdefinierat. Att tvingas arbeta för slav-lön och usla anställningsvillkor?
Skrivningen ”lika lön för lika arbete”, var just en sådan skrivning med krav som
motverkade accepterandet av ”tvångsarbete”. Tydligt och verklighetsanpassat.
Tidigare formulering med fokus på, inte bara leverantörer och entreprenörer utan
också på trixandet med underleverantörer och underentreprenörer, försvann även
det, i och med fullmäktiges beslut 2021-09-15.
Eftersom vår politiska ambition i nuläget är att motverka effekterna av EU:s ”öppna
gränser” för arbetskraft och lönedumpning, reserverar vi oss mot beslutet att vattna
ur de skarpa formuleringarna i ”riktlinjerna”.
Y ngve Berlin (K)
Lysekil den 16 september 2021
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§ 89

2021-09-15

Dnr 2020-000181

Upphörande av snöröjning på enskilda vägar i Lysekils kommun
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-24, § 89 att återremittera ärendet för att ta
fram kostnad för snöröjningen per invånare i tätort jämfört med på landsbygden
som kompletterande underlag till kommunfullmäktige.
Det av fullmäktige återremitterade och efterfrågade underlaget, kostnaden för
snöröjningen per invånare i tätort jämfört med på landsbygden, har tagits fram.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån SCB:s befolkningsstatistik och en
budgeterad beräknad kostnad för snöröjningen kommit fram till att snöröjningen
kostar 92 kr/person i tätort och 197 kr/person i landsbygd.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat återremissen 2021-01-14 och beslutade
att överlämna förvaltningens förslag till kommunfullmäktige som sin egen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-09-01, § 134
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-19
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-01-14, §9 med bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-06-24, § 89
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-30, § 95 med bilagor
Förslag till beslut på sammanträdet
Siw Lycke (C), Roger Siverbrant (S), Daniel Arvidsson (SD), Y ngve Berlin (K) AnnCharlotte Strömwall (L), Ronald Rombrant (LP), Ulf Hanstål (M) och Magnus
Elisson (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå samhällsbyggnadsnämndens förslag att
upphöra med snöröjning på enskilda vägar.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska avdelningen
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§ 90

2021-09-15

Dnr 2020-000014

Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2020
Sammanfattning
Enligt kommunallagen (KL) 4 kap. 29 § får kommuner och landsting ge ekonomiskt
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin.
Redovisningen avser perioden 1 januari till den 31 december 2020 och samtliga
partier har lämnat in redovisningen till kommunstyrelseförvaltningen i tid.
Redovisningskravet syftar till att genom ökad öppenhet ge allmänhet och medierna
möjlighet att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras
redovisning.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår efter granskning att samtliga partiers
redovisningar godkänns.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-09-01, § 135
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-13
Redovisningar från samtliga partier
Förslag till beslut på sammanträdet
Monica Andersson (C): Tilläggsförslag att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att revidera ”Regler för kommunalt partistöd Lysekils
kommun” antagen 2014-09-25.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag att godkänna redovisningar av partistöd och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt förslaget.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Monica Anderssons
tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningar av partistöd för år 2020.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att revidera
”Regler för kommunalt partistöd Lysekils kommun” antagen 2014-09-25.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
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§ 91

2021-09-15

Dnr 2021-000272

Interpellation till socialnämndens ordförande - angående medicinering
till äldre
Sammanfattning
Britt-Marie Didrikson Burcher (L), Ann-Charlotte Strömwall (L) och Lars Björneld
(L) har i en interpellation 2021-06-02 ställt följande frågor till socialnämndens
ordförande:
Alla minns vi Gulli, som uppmärksammades i programmet Uppdrag Granskning.
Gulli demensförklarade när hon var 66 år. Hon blev sämre och sämre vilket ledde till
att hon varken kunde äta eller dricka och inte heller ta sin medicin. Gulli piggnade
till och demensen försvann. När hon åter började medicinera återkom demenen och
plötsligt förstod man att det fanns ett samband mellan medicineringen och det
demensliknande tillståndet.
Läkemedel är det vanligaste sättet att behandla den växande gruppen äldre
patienter. Det är inte ovanligt med äldre som tar upp till 20 olika läkemedel om
dagen. Det är inte heller ovanligt att flera av dessa mediciner motverkar eller
förstärker varandra vilket kan vara lika illa.
Ända upp till 30 % av akuta sjukvårdsinläggningar av äldre beror på
läkemedelsbiverkningar. Enligt Socialstyrelsen ska läkemedelsgenomgång erbjudas
äldre över 75 år som är ordinerade minst fem läkemedel bl a vid påbörjad
hemsjukvård eller inflyttning till äldreboende. Dessutom därefter minst en gång om
året.
Följande frågeställningar vill Liberalerna ha svar på:
•

Har alla med hemsjukvård eller på våra äldreboenden erbjudits
läkemedelsgenomgång enligt Socialstyrelsens vägledning dels vid påbörjad
hemsjukvård eller inflyttning till äldreboende och dels därefter minst en
gång om året?

•

Om svaret är mindre än 100 % vill vi veta hur stor andel i hemsjukvården
resp äldreboendena som erhållit läkemedelsgenomgångar.

•

Om svaret är mindre än 100 % vill vi veta orsaken?

•

Frågan är inte lätt. Svårigheten ligger i att både region och kommun är
berörda. Det gäller att få till ett bra samarbete och få läkare att medverka.
Hur är samarbetet med regionen? Får kommunen tillräckligt med läkartid?

Socialnämndens ordförande Ricard Söderberg (S) svar på
interpellationen:
Har alla med hemsjukvård eller på våra äldreboenden erbjudits
läkemedelsgenomgång enligt Socialstyrelsens vägledning dels vid påbörjad
hemsjukvård eller inflyttning till äldreboende och dels därefter minst en gång om
året?
Läkemedelsgenomgång ska genomföras minst en gång per år eller när förändrat
behov uppstår på alla patienter inom den kommunala hälso- och sjukvård där
läkemedelsansvaret är övertaget för personer över 75 år enligt den regionala
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medicinska riktlinjen för läkemedelsgenomgångar. Läkare är alltid ansvarig för
läkemedelsgenomgången men andra personer i teamet kan planera och genomföra
de olika delarna. I Socialstyrelsens föreskrifter om ordination och hantering av
läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) ska en läkare ansvara för
läkemedelsgenomgångar. Läkaren ska vid behov samarbeta med andra läkare,
apotekare, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal, om det inte finns
hinder enligt offentlighets- och sekretesslagen eller patientdatalagen. Sjuksköterska
kan göra kompletterande kartläggning och upptäcka exempelvis felanvändning av
läkemedel eller okunskap om läkemedelsbehandlingen.
På frågan gällande hur många som erbjudits läkemedelsgång så är svaret att
samtliga patienter erbjudits detta men då det är frivilligt avgör den enskilde om
han/hon vill att detta görs.
Dock kan jag inte få fram exakt hur många som genomförts eftersom detta
dokumenteras i primvårdens journalsystem och kan inte särskiljas utifrån om
personen som haft en läkemedelsgenomgång är inskriven i den kommunala hälsooch sjukvården eller inte.
I det lokala avtalet gällande läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård finns
läkemedelsgenomgångar överenskommet. För patienter med eget ansvar för sin
läkemedelshantering görs läkemedelsgenomgång med den enskilde och läkare
tillsammans.
Hur är samarbetet med Regionen?
Utifrån den övergripande frågan gällande läkemedelsgenomgångar begränsas
svaret till den frågan.
I Lysekils kommun finns avtal upprättat gällande primärvårdens läkarmedverkan
varvid läkemedelsgenomgångar ryms inom den tidsramen.
Vuxna patienter inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård i eget boende, med
omfattande vård- och omsorgsbehov ska erbjudas teambaserad vård i hemmet.
Teamarbetet utförs av läkare från vårdcentral, samt en eller flera yrkesprofessioner i
kommunal hälso- och sjukvård. Teamet arbetar personcentrerat och proaktivt, det
vill säga arbetar bland annat med riskbedömningar, vårdplaner och
läkemedelsgenomgångar för att förhindra undvikbara försämringar och
komplikationer. Läkaren ska vara patientens fasta medicinska vårdkontakt.
Får kommunen tillräckligt med läkartid?
I det avtal som finns mellan kommun och primärvård ingår tid för besök hos patient
samt för läkaren administrativ tid. Det finns givetvis en önskan om utökad tid men
vi står inför en stor förändring i och med omställning till God och nära vård där
primärvården ska utgöra navet i vården.
Ann-Charlotte Strömwall (L) tackar för svaret.
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Dnr 2020-000537

Svar på medborgarförslag - Säkerhetskamera på Gullmarsskolan
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit om att installera övervakningskameror i
allmänna utrymmen på Gullmarsskolan.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att förslaget i sak redan är realiserat då
tio kameror installerades och aktiverades under vecka 8 på Gullmarsskolan 7-9. En
risk- och konsekvensanalys för införandet av kamerabevakningen gjordes och frågan
var även fackligt förhandlad.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-09-01, § 141
Förvaltningens förslag 2021-06-04
Medborgarförslag
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulf Hanstål (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses vara besvarat i enlighet
med vad som framförts i tjänsteskrivelsen.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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Dnr 2020-000306

Svar på motion från Sverigedemokraterna - Utökat busskort
Sammanfattning
Christoffer Zakariasson, Daniel Arvidsson, Magnus Elisson och Tommy Westman,
Sverigedemokraterna föreslår i en motion 2020-06-20 tre alternativ för utökning av
busskort i Lysekils kommun.
Utbildningsförvaltningen menar att trots ett möjligt behov, är de föreslagna
alternativen inte är genomförbara i dess nuvarande form. Utbildningsnämnden
beslutade därför 2020-12-16 att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i sak inget att invända mot den framställan och
de beräkningar som gjorts.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-09-01, § 137
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-19
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-12-16, § 142, med bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-09-16, § 122
Motion
Förslag till beslut på sammanträdet
Monica Andersson (C), Christina Gustavsson (S), Jeanette Janson (LP), Maria
Granberg (MP), Jan-Olof Johansson (S): Avslag på kommunstyrelsens förslag.
Daniel Arvidsson (SD), Ulf Hanstål (M) och Magnus Elisson (SD): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Y ngve Berlin (K): Återremiss: Att kommunen omgående tar upp frågan med Väst
Trafik med syfte att få till stånd en lösning på problemet att skolungdomar saknar
busskort kvällstid och helger. Kommunens representant måste hävda den
samhälleliga nyttan med att ungdomar kan transportera sig tryggt mellan
kommundelar med ökad möjlighet att delta i arrangemang och föreningsliv i hela
kommunen.
Ekonomiska kalkyler (argument mot utökat busskort) som bygger på ”kostnad per
resande” OM ungdomen använt kollektivtrafiken, måste avvisas. Tomma säten, i
halvfulla bussar istället för busskort till skolungdom för transport enligt befintlig
turlista är misshushållning med gemensamma medel.
Detta självklara faktum måste ligga till grund för en uppgörelse mellan kommun och
Västtrafik.
Håkan Smedja (V): Avslag på kommunstyrelsens förslag, bifall till Y ngve Berlins
återremiss förslag.
Ajournering
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 19.15-19.25. Efter
ajournering genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att
kommunfullmäktige är samlat med 25 ordinarie 5 ersättare och 1 frånvarande.

Justerare
E-signering:
764C60B73E05FF82D70FB95159BA0A33F9317241E9

Utdragsbestyrkande

20 (30)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2021-09-15

Beslutsgång
Ordförande meddelar efter överläggning med presidiet, att inte pröva Y ngve Berlins
återremissförslag.
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för avslag på kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster, 19 nej-röster och 2 ledamöter som avstår, beslutar
kommunfullmäktige att avslå kommunstyrelsens förslag (omröstningsbilaga 2).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beslutet skickas till
Motionärerna
Utbildningsnämnden
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Dnr 2019-000171

Svar på motion från Krister Samuelsson (M) om frukost i skolan
Sammanfattning
Krister Samuelsson (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att
förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna och kostnaderna för
genomförande om frukost i skolan under en försöksperiod av 1 år, samt komma med
förslag till hur det ska finansieras.
Kommunfullmäktige tog upp motionen 2020-06-16 och beslutade då att
återremittera ärendet med motivering att förvaltningen inte har redovisat förslag
enligt punkt 2 i motionen, och att förvaltningen får ett förnyat uppdrag enligt
ovanstående för budgetår 2021.
Utbildningsnämnden behandlade återremissen 2021-04-06 och beslutade att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen. I utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse
framförs, att kostnaderna för att erbjuda frukost beräknas till
3,5 - 3,7 mnkr per år, en kostnad som kan jämföras med 6 lärartjänster.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade återremissen 2020-12-17 och beslutade
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till
vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse. Enligt
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse framförs att serviceavdelningen
(kosten) är en köp- och säljorganisation och de intäkter man har kommer från
beställande kund. I detta fall är det utbildningsförvaltningen som därmed ska ta
fram förslag på hur eventuell frukost i skolan ska finansieras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i delgett utbildningsförvaltningen beräkningar
på ökade kostnader utifrån olika poster så som personal, livsmedel, kemikalier, el
och vatten.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av utbildningsnämndens och
samhällsbyggnadsnämndens beslut och har inget i övrigt att tillägga.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-09-01, § 138
Förvaltningens förslag 2021-06-22
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-04-06, § 31
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-17
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-09-16, § 118
Motion
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulf Hanstål (M) och Daniel Arvidsson (SD): Bifall till motionen, avslag på
kommunstyrelsens förslag.
Maria Granberg (MP), Jeanette Janson (LP), Jan-Olof Johansson (S), Ann-Charlotte
Strömwall (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till motionen.
Omröstningsresultat
Med 21 ja-röster och 9 nej-röster, beslutar kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag (omröstningsbilaga 3).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till vad
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionären
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerare
E-signering:
764C60B73E05FF82D70FB95159BA0A33F9317241E9

Utdragsbestyrkande

24 (30)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Bilaga 3
S
S
S
S
S
S
S
L
L
C
C
M
M
M
MP
V
V
K
K
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
SD
SD
SD
SD
S

2021-09-15

NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Jan-Olof Johansson
Christina Gustafson
Ricard Söderberg
Siv Linnér
Margareta Carlsson
Anders Söfting
Agneta Blomqvist
Roger Siverbrant
Håkan Kindstedt
Britt-Marie Didriksson
Ann-Charlotte Strömwall
Monica Andersson
Siw Lycke
Ulf Hanstål
Lars Setterberg
Wictoria Insulan
Maria Granberg
Håkan Smedja
Therése Persson
Kurt Hagel
Y ngve Berlin
Britt-Marie Kjellgren
Jeanette Janson
Ronald Rombrant
Ronny Hammargren
Bo Gustafsson
Annette Calner
Gert-Ove Forsberg
Fredrik Häller
Marie Lindgren
Christoffer Zakariasson
Inga-Lena Ivarsson
Daniel Arvidsson
Magnus Elisson
Tommy Westman
Klas-Göran Henriksson

Justerare
E-signering:
764C60B73E05FF82D70FB95159BA0A33F9317241E9

NÄRV

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
30

VOTERING
§ 88
JA NEJ AVST

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-

-

X
X
X
X
X
21

9

Utdragsbestyrkande

25 (30)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 95

2021-09-15

Dnr 2020-000385

Svar på motion från Jeanette Janson (LP) och Annette Calner (LP)
avseende ungdomsjobb
Sammanfattning
Jeanette Janson (LP) och Annette Calner (LP) har i en motion föreslagit att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt utreda
möjligheterna att införliva ungdomsjobb enligt ”Sotenäs-modellen”, samt att se över
möjligheterna att söka statsbidrag för dessa.
Motionen har varit på remiss hos utbildningsnämnden som menar att
arbetslivsförvaltningen valde att prioritera platserna för ungdomar inom
kommunala aktivitetsansvaret, dvs ungdomar som varken arbetar eller studerar och
som inte uppnått en fullständig gymnasieutbildning under 2020 via kommunala
medel och statligt bidrag.
Lysekils kommun har därmed liksom Sotenäs kommun genomfört motsvarande
satsning på ungdomsjobb med statligt stöd.
Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning i sak än vad som
framförs i utbildningsförvaltningens remissvar.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-09-01, § 139
Förvaltningens förslag 2021-06-23
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-04-06, § 39
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-09-16, § 124
Motion
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad med hänvisning till
vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionärerna
Utbildningsnämnden
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Dnr 2020-000470

Svar på motion från Monica Andersson (C) angående antagande av
träbyggnadsstrategi
Sammanfattning
Monica Andersson (C) har i en motion föreslagit att Lysekils kommun skyndsamt
antar en träbyggnadsstrategi för att bidra till ökad träbyggnation.
Kommunstyrelseförvaltningen tycker strategin är bra och välskriven men föreslår att
samhällsbyggnadsförvaltningen ser över den föreslagna strategin samt att den
överförs till kommunens mall för styrande dokument.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-09-01, § 140
Förvaltningens förslag 2021-06-23
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-04-29, § 65
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-11-18, § 152
Motion med bilaga
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att
revidera motionärens förslag på träbyggnadsstrategin i enlighet med kommunens
styrdokument.
Beslutet skickas till
Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2021-000310

Motion från Lars Björneld (L) utgår
Sammanfattning
Ärendet utgår. Motion får lämnas av ersättare endast om ersättaren är tjänstgörande
vid mötet.
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Dnr 2021-000358

Motion från Daniel Arvidsson (SD) - Etableringslån till nyanlända
Sammanfattning
Daniel Arwidsson (SD) har i en motion föreslagit att berörda nämnder ser till att
etableringslån ersätter försörjningsstöd till nyanlända.
Beslutsunderlag
Motion 2021-08-30
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr 2021-000359

Motion från Daniel Arvidsson (SD) - Utredare för bidragsfusk
Sammanfattning
Daniel Arwidsson (SD) har i en motion föreslagit att kommunen så fort som möjligt
tillsätter personal vars uppgift ska vara att säkerställa att skattemedel ej utgår till
bidragsfuskare.
Beslutsunderlag
Motion 2021-08-16
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen och
utbildningsnämnden.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Utbildningsnämnden
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Dnr 2021-000301

Anmälningsärende till kommunfullmäktige 2021-09-15
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende i protokoll 2021-09-15:
•

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-24, § 122 - Regler
för hemmahamnar och gästhamnar i Lysekils kommun

•

Synpunkt/klagomål - Fortsatt kommunal snöröjning på landsbygden är åter i
fara!

•

Dom från Mark- och miljödomstolen 2021-08-23 - mål nr P 849-21 - Parter
Klagande - Motpart Lysekils kommun - överklagat kommunfullmäktiges
beslut 2021-02-10 om antagande av detaljplan för Norra Tronebacken, LyseFiskebäck 2:10 m.fl. i Lysekil

•

Protokollsutdrag från miljönämnden 2021-04-21, § 17 - Rambudget 2022

•

Lagakraftbevis Del av Trellebystrands camping

•

Laga kraft bevis - Tuntorp 4:156 mf

•

Slutligt beslut från Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 4755-21 - meddelar
inte prövningstillstånd

•

Protokollsutdrag från SON 2021-06-14, § 63 - Hyresavtal familjecentral
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