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§ 101 Dnr 2021-000446 

Presentation av kommundirektör - Karolina Samuelsson 
Sammanfattning 
Lysekils kommuns nya kommundirektör Karolina Samuelsson presenterar sig för 
kommunfullmäktige. 

 

Karolina hälsas välkommen av kommunfullmäktige. 
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§ 102 Dnr 2021-000014 

Avsägelser som ersättare i socialnämnden  
Sammanfattning 
Camilla Carlsson (LP) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i 
socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2021-10-12 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen och tackar Camilla Carlsson 
för nedlagt arbete. 

Beslutet skickas till 
Camilla Carlsson 
Nämndsekreterare 
Löneenheten 
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§ 103 Dnr 2021-000014 

Avsägelser som ersättare i utbildningsnämnden 
Sammanfattning 
Christina Mattisson (LP) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i 
utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2021-10-14 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen och tackar Christina 
Mattisson för nedlagt arbete.  

Beslutet skickas till 
Christina Mattisson 
Nämndsekreterare 
Löneenheten 
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§ 104 Dnr 2021-000015 

Fyllnadsval som ersättare i socialnämnden och utbildningsnämnden 
Sammanfattning 
Gert-Ove Forsberg (LP) nominerar Christina Mattisson (LP) till uppdraget som 
ersättare i socialnämnden och Camilla Carlsson (LP) till uppdraget som ersättare i 
utbildningsnämnden.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Christina Mattisson som ersättare i socialnämnden. 

Kommunfullmäktige godkänner Camilla Carlsson som ersättare i utbildningsnämnden.  

Beslutet skickas till 
Christina Mattisson 
Camilla Carlsson 
Nämndsekreterare 
Löneenheten 
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§ 105 Dnr 2021-000015 

Fyllnadsval som ledamot i styrelsen för LEVA i Lysekil AB 
Sammanfattning 
Christina Gustavsson (S) nominerar Bengt Berndtsson (S) som ledamot till styrelsen 
för LEVA i Lysekil AB efter avlidne Sven-Gunnar Gunnarsson. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Bengt Berndtsson som ledamot till styrelsen för 
LEVA i Lysekil AB. 

Beslutet skickas till 
Bengt Berndtsson  
LEVA i Lysekil AB 
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§ 106 Dnr 2021-000439 

Revisionsrapport - Revisorernas granskning av delårsrapport per 2021-
08-31 för Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Kommunens revisorer har i enlighet med kommunallagen och god revisionssed 
översiktligt granskat Lysekils kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2021. 

Revisorernas uppgift är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är rättvisande 
och är förenlig med de av fullmäktiges beslutande mål för ekonomi och verksamhet 
som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

På uppdrag av kommunens revisorer har PwC granskat kommunens delårsrapport 
och har överlämnat granskningsrapporten till fullmäktiges ledamöter. 

Beslutsunderlag 
Kommunrevisorernas utlåtande 
PwC granskning av delårsrapport 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar del av revisorernas utlåtande avseende delårsrapport per  
31 augusti 2021. 
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§ 107 Dnr 2021-000027 

Uppföljning 3 för Lysekils kommun 2021 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 3 per augusti 
2021, vilket är kommunens delårsbokslut.  

Det samlade prognostiserade resultat för 2021 är 23,3 mnkr för kommunen vilket är 
13,5 mnkr bättre är budgeterat resultat om 9,8 mnkr. 

Svårt att styra är kostnadsutvecklingen för utbetalning av ekonomiskt bistånd, där är 
prognosen en negativ avvikelse på 7,4 mnkr för 2021 i jämförelse med budget. 
Kommunfullmäktige har godkänt en avvikelse motsvarande 8 mnkr vid 
uppföljningen per februari.  

Ökade kostnader finns också till följd av placeringar av barn och unga samt vuxna. 
Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna ett underskott motsvarande 
prognosen vid uppföljningsrapport 2, på 7,4 mnkr. Socialnämnden har nu en 
prognos som avviker från tidigare godkänt underskott, vilket kräver ytterligare 
åtgärder.  

Bedömningen är att kommunen har en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt 
perspektiv men pandemins påverkan och avsaknad av indikatorer gör det svårare att 
föra en bedömning utifrån verksamhetsperspektivet. Den samlade bedömningen är 
att det med fortsatt utvecklingsarbete finns en potential att nå god ekonomisk 
hushållning utifrån de kriterier som kommunfullmäktige beslutade i budget 2021. 

Kommunens helägda bolag prognostiserar positiva resultat förutom Havets Hus AB, 
som påverkas av restriktioner till följd av pandemin. 

Kommunen kommer att nå balanskravet. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-10-06, § 154 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-29 
Uppföljningsrapport 3 2021 Lysekils kommun 
Ram per nämnd 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Yngve Berlin (K): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 3 2021 för Lysekils kommun. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomiavdelningen  
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§ 108 Dnr 2021-000329 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns begäran om utökad budget för 
2022 
Sammanfattning 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän anhåller om utökad ram 2022 på 1,3 mnkr med 
anledning av ökad efterfrågan av nämndens verksamhet. Lysekils kommunen står 
för 43 procent av budgeten och det skulle innebära 559 tkr. I budget 2022 finns ett 
index på 1,9 procent för uppräkning mellan år 2021 och 2022, vilket motsvarar 

44 tkr. Kostnadsökningen skulle alltså bli 515 tkr. Förslaget är att avslå begäran. 

Lysekils kommun har redan fattat beslut om budget 2022. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-10-06, § 155 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-09 
Protokollsutdrag från miljönämnden i mellersta Bohuslän 2021-04-21, § 17 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktiga beslutar att avslå begäran från miljönämnden i mellersta 
Bohuslän om utökad ram 2022. 

Beslutet skickas till 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Ekonomiavdelningen  
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§ 109 Dnr 2021-000365 

Exploateringsavtal för detaljplan Södra Stockevik, Grönskult 1:42 med 
flera Skaftö Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har till planförslaget för Södra Stockvik, Grönskult 
1:42 m. fl. upprättat ett exploateringsavtal. 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att avtalet följer kommunens riktlinjer 
för markanvisning och exploateringsavtal. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-10-06, § 156 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-07 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-24, § 135 med bilagor 
Checklista för exploateringsavtal för Södra Stockvik, Grönskult 1:42 m.fl. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulf Hanstål (M) och Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Maria Granberg (MP) och Håkan Smedja (V): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Ronald Rombrant (LP): Att kommunfullmäktige beslutar att avsluta planprocessen 
för Södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl. med motiveringen att två av de fyra 
grunderna till att Mark- och miljööverdomstolen upphävde fullmäktiges beslut 
2016-03-31 inte är åtgärdade. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att underteckna exploateringsavtal avseende 
detaljplan för Södra Stockvik, Grönskult 1:42 m. fl. Skaftö Lysekils kommun. 

Reservation 

Ronald Rombrant (LP) reservation till förmån för eget förslag. 

Håkan Smedberg (V) blank reservation. 

Maria Granberg (MP) skriftlig reservation. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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Reservation i ärende 9 och 10, mot beslut i kommunfullmäktige om 
byggnation av spaanläggning i Stockevik, Skaftö  
 
Vi reserverar oss mot beslutet då vi anser att ärendet bör avslutas helt men i alla fall 
återremitteras av följande anledningar.  
 
Orsaker till återremittering av exploateringsavtal:  

1. Avloppsreningsverket är redan idag kraftigt underdimensionerat på Skaftö 
vilket leder till bräddning varje sommar och därmed kraftig föroreningsrisk av 
vattnet i Gåsörännan utanför Skaftö. Det anslutande havet är ett Natura 2000 
område och i närområdet etablerar man nu vattenbruk. För att skydda 
badvatten, framtidens näringar, människors hälsa och biodiversitet kommer en 
uppgradering av avloppsreningsverket behöva göras. Detta har även visat sig 
med all tydlighet under sommarens störtregn där badvattnen i Lysekil blev 
otjänliga till följd av just bräddning och underdimensionering. Ombyggnaden av 
Lysekils avloppssystem är i startfas med överföring av avloppsvatten från Skaftö 
till Långeviksverket i Lysekil. Det är däremot inte försvarbart att 
nybyggnationer tillåts utan att klimatsituationen tas i beaktande. Lysekil är inte 
klimatanpassat alls idag. Det är vidare orimligt att hela kostnaden för utbyggnad 
av avloppssystemet för att tillgodose privata intressen ska belasta kommunen. 
Avloppshanteringsfrågan måste behandlas så att skattebetalarnas pengar inte 
går till att finansiera ett avloppsreningsverk som krävs för en exploatering som 
bara kommer gynna de allra rikaste och människor som inte har någon 
anknytning till kommunen. SBF bör därför ta fram ett exploateringsavtal där 
kostnaderna för ny avloppsreninglösning till stor del belastar exploatören.  

 
2. Nya vägar och parkeringar skall tas fram av någon med kompetens att bedöma 

bortfall av natur, biodiversitet och ekosystemtjänster. Exploatör kan inte själv få 
bestämma t ex vilka träd som skall fällas utan detta skall göras i samråd med 
personer som besitter uppdaterad naturkompetens. SBF bör ta fram ett förslag 
på hur detta skall göras så att kommunens naturmiljö eller viktiga 
ekosystemtjänster inte blir lidande.  

 
Orsaker till återremittering av granskningsutlåtandet:  

1. Granskningsutlåtandet bör gå i linje med MMD som slog fast att detaljplanen 
skulle innebära en påtaglig skada på områdets natur- och kulturvärden. 
Detta får endast ske om undantag enligt miljöbalken 4 kap §1 andra stycket 
är tillämpligt. Planförslaget beskrev att förslaget var utveckling av befintlig 
tätort. Domstolen slog fast att området inte låg i anslutning till någon tätort 
och att Stockevik dessutom är för litet för att anses vara tätort. I 
granskningsutlåtandet står det i flera olika bilagor att planförslaget utvecklar 
befintlig tätort. Detta stridet alltså mot MMDs dom och bör justeras.  
 

2. Granskningsutlåtandet från SBF har tagits fram utan personal som besitter 
kompetens inom klimat, ekosystemfunktion och naturvärden. Det blir tydligt 
när man i granskningsutlåtandet från SBF finner påståenden som står i strid 
med MMDs utlåtande och lyder: ”förändringen av markanvändningen 
bedöms inte medföra påtaglig skada för naturvärden i området”. Sådana 
uttalanden tyder på en resursbrist inom förvaltningen och för att kunna 
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bedöma naturinventeringarna, ekosystemtjänsterna och klimatpåverkan 
behöver även denna kompetens vara med i granskningsutlåtandet. SBF bör 
därför anskaffa sig denna kompetens låta den få en betydande roll i 
utlåtandearbetet för att vi politiker skall kunna få en helhetsbild av vad 
exploateringen innebär. Exploateringsförfarandet bör således frysas tills 
denna kompetens kommit på plats.  
 

 
Maria Granberg  

För Miljöpartiet de gröna i Lysekil 
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§ 110 Dnr 2021-000366 

Antagande av detaljplan Södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl. Skaftö 
Lysekil 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för 
detaljplan Södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl. Skaftö Lysekil. 

Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2021-08-24 §136 godkänt 
granskningsutlåtandet samt förslaget till detaljplan för Södra Stockevik, Grönskult 
1:42 m.fl. samt att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 
27 § Plan- och bygglagen (2010:900)   

Kommunstyrelseförvaltningens granskning syftar till att bedöma om förslaget till 
detaljplan ligger i linje med antagna styrdokument och avsikterna i Lysekils 
kommuns vision. Att bedöma utredningar, för och nackdelar samt ställnings-
taganden i planen och planprocessen ingår inte i kommunstyrelseförvaltningens 
granskning. 

Planförslaget anses överensstämma väl med översiktsplanen för Lysekils kommun, 
ÖP 06. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-10-06, § 157 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-10 
Checklista för granskning av detaljplan Södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl. Skaftö 
Lysekil 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-24, § 136 
Plankarta och illustrationskarta 
Planbeskrivning 
Granskningsutlåtande 
Samrådsredogörelse 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Behovsbedömning 
Skötselplan 
https://lysekil.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-
detaljplaner/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/skafto.html 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Hanstål (M), Jan-Olof Johansson (S) och Siw Lycke (C): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Maria Granberg (MP) och Håkan Smedja (V): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Ronald Rombrant (LP): Att kommunfullmäktige beslutar att avsluta planprocessen 
för Södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl. med motiveringen att två av de fyra 
grunderna till att Mark- och miljööverdomstolen upphävde fullmäktiges beslut 
2016-03-31 inte är åtgärdade. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Omröstning begärs 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall. 

Nej-röst för avslag 

Omröstningsresultat 
Med 19 ja-röster, 10 nej-röster och en ledamot som avstod beslutar 
kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga 1. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Södra Stockevik, Grönskult 1:42 
m.fl. Skaftö Lysekil. 

Reservation 
Ronald Rombrant (LP) reservation till förmån för eget förslag  

Håkan Smedja (V) blank reservation 

Maria Granberg (MP) skriftlig reservation 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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Bilaga 1 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 110 

JA     NEJ   AVST 
S Jan-Olof Johansson X X   
S Christina Gustafson  X X   
S Ricard Söderberg  X X   
S Siv Linnér   X X   
S Margareta Carlsson  X X   
S Anders Söfting Agneta Blomqvist  X X   
S Roger Siverbrant Charlotte Wendel Lendin X X   
L Håkan Kindstedt   Britt-Marie Didriksson  X X   
L Ann-Charlotte Strömwall  X X   
C Monica Andersson  - - - - 
C Siw Lycke   X X   
M Ulf Hanstål   X X   
M Lars Setterberg X   X 
M Wictoria Insulan  X X   

MP Maria Granberg X  X  
V Håkan Smedja  X  X  
V Therése Persson Kurt Hagel   X  X  
K Yngve Berlin   X X   
K Britt-Marie Kjellgren  X X   

LP  Jeanette Janson X  X  
LP Ronald Rombrant  X  X  
LP Ronny Hammargren  X  X  
LP Bo Gustafsson    X  X  
LP  Annette Calner  X  X  
LP Gert-Ove Forsberg  X  X  
LP Fredrik Häller  Lena Hammargren  X  X  
SD Christoffer Zakariasson  X X   
SD Daniel Arvidsson X X   
SD Magnus Elisson  X X   
SD Tommy Westman  X X   
S Klas-Göran Henriksson X X   
  30 19 10 1 
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Reservation i ärende 9 och 10, mot beslut i kommunfullmäktige om 
byggnation av spaanläggning i Stockevik, Skaftö  

 
Vi reserverar oss mot beslutet då vi anser att ärendet bör avslutas helt men i alla fall 
återremitteras av följande anledningar.  
 
Orsaker till återremittering av exploateringsavtal:  

3. Avloppsreningsverket är redan idag kraftigt underdimensionerat på Skaftö 
vilket leder till bräddning varje sommar och därmed kraftig föroreningsrisk av 
vattnet i Gåsörännan utanför Skaftö. Det anslutande havet är ett Natura 2000 
område och i närområdet etablerar man nu vattenbruk. För att skydda 
badvatten, framtidens näringar, människors hälsa och biodiversitet kommer en 
uppgradering av avloppsreningsverket behöva göras. Detta har även visat sig 
med all tydlighet under sommarens störtregn där badvattnen i Lysekil blev 
otjänliga till följd av just bräddning och underdimensionering. Ombyggnaden av 
Lysekils avloppssystem är i startfas med överföring av avloppsvatten från Skaftö 
till Långeviksverket i Lysekil. Det är däremot inte försvarbart att 
nybyggnationer tillåts utan att klimatsituationen tas i beaktande. Lysekil är inte 
klimatanpassat alls idag. Det är vidare orimligt att hela kostnaden för utbyggnad 
av avloppssystemet för att tillgodose privata intressen ska belasta kommunen. 
Avloppshanteringsfrågan måste behandlas så att skattebetalarnas pengar inte 
går till att finansiera ett avloppsreningsverk som krävs för en exploatering som 
bara kommer gynna de allra rikaste och människor som inte har någon 
anknytning till kommunen. SBF bör därför ta fram ett exploateringsavtal där 
kostnaderna för ny avloppsreninglösning till stor del belastar exploatören.  

 
4. Nya vägar och parkeringar skall tas fram av någon med kompetens att bedöma 

bortfall av natur, biodiversitet och ekosystemtjänster. Exploatör kan inte själv få 
bestämma t ex vilka träd som skall fällas utan detta skall göras i samråd med 
personer som besitter uppdaterad naturkompetens. SBF bör ta fram ett förslag 
på hur detta skall göras så att kommunens naturmiljö eller viktiga 
ekosystemtjänster inte blir lidande.  

 
Orsaker till återremittering av granskningsutlåtandet:  

3. Granskningsutlåtandet bör gå i linje med MMD som slog fast att detaljplanen 
skulle innebära en påtaglig skada på områdets natur- och kulturvärden. 
Detta får endast ske om undantag enligt miljöbalken 4 kap §1 andra stycket 
är tillämpligt. Planförslaget beskrev att förslaget var utveckling av befintlig 
tätort. Domstolen slog fast att området inte låg i anslutning till någon tätort 
och att Stockevik dessutom är för litet för att anses vara tätort. I 
granskningsutlåtandet står det i flera olika bilagor att planförslaget utvecklar 
befintlig tätort. Detta stridet alltså mot MMDs dom och bör justeras.  
 

4. Granskningsutlåtandet från SBF har tagits fram utan personal som besitter 
kompetens inom klimat, ekosystemfunktion och naturvärden. Det blir tydligt 
när man i granskningsutlåtandet från SBF finner påståenden som står i strid 
med MMDs utlåtande och lyder: ”förändringen av markanvändningen 
bedöms inte medföra påtaglig skada för naturvärden i området”. Sådana 
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uttalanden tyder på en resursbrist inom förvaltningen och för att kunna 
bedöma naturinventeringarna, ekosystemtjänsterna och klimatpåverkan 
behöver även denna kompetens vara med i granskningsutlåtandet. SBF bör 
därför anskaffa sig denna kompetens låta den få en betydande roll i 
utlåtandearbetet för att vi politiker skall kunna få en helhetsbild av vad 
exploateringen innebär. Exploateringsförfarandet bör således frysas tills 
denna kompetens kommit på plats.  
 

 
Maria Granberg  

För Miljöpartiet de gröna i Lysekil 
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§ 111 Dnr 2021-000109 

Riktlinjer för investeringar 
Sammanfattning 
Riktlinjer för investeringar har arbetats fram i samarbete mellan 
kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

En viktig del i riktlinjerna är att förklara ansvar och roller för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnder och andra grupperingar i investeringsprocessen.  
Beslutsprocessen för investeringar kan även påverka delegationsordningar, vilka bör 
ses över och revideras för att anpassas till riktlinjerna. 

De olika stegen i investeringsprocessen, från behovsanalys till slutredovisning av 
investeringsprojekt beskrivs i riktlinjerna. För att stödja det praktiska arbetet i 
investeringsprocessen bör riktlinjerna kompletteras med regler och rutiner. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-10-06, § 158 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-16 
Riktlinjer för investeringar 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Riktlinjer för investeringar. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 112 Dnr 2021-000364 

Taxor hamnenheten 2022 
Sammanfattning 
Enligt samhällsbyggnadsnämnden finns det ett behov av att uppdatera taxorna för 
småbåtshamnar och gästhamnar. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att 
ärendet kan beslutas i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-10-06, § 159 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-17 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-24, § 123 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Yngve Berlin (K): Återremiss med motivering:  

Delar av denna vällovliga genomgång av taxor (och tidigare regler) för bland annat 
båtplats vid brygga och vinterupplag är bristfälligt övertänkt. 

”De största ändringarna innefattar indexreglering av taxorna och höjning av 
gästhamnstaxan i högsäsong.” skriver hamnenheten.  

Detta stämmer inte då de största förändringarna gäller upplagens vinter och 
sommartaxor.  

Både vad gäller avgiftshöjning och vad som högst sannolikt blir effekten av förslaget 
till förändrade taxor och regler. 

Omständlig logistik, risk för lägre beläggning på kommunala båt-upplag, fler båtar i 
villaträdgårdar, högre tröskel för ”möjligheten” för grupper av kommunmedborgare 
att äga/nyttja fritidsbåt. 

I handlingarna för nya ÖP, vi just beslutat skicka på samråd. Föreslås bland annat, 
”Öka tillgången till kust och skärgård i människors vardag”, och att ”Lysekil 
kommun skall nyttja sina tillgångar och förutsättningar som kustkommun genom en 
god tillgång till havet”. ”jämlika och goda sociala levnadsförhållanden” Allt 
sammantaget måste ses som bärande argument i strävan att få fler helårsboende. 

Hamnenheten själv föreslår ”ytterligare genomgång och förenkling av taxorna ska 
göras inför 2023”. 

Maria Granberg (MP) och Håkan Smedja (V): Bifall till Yngve Berlins förslag till 
återremiss. 

Ajournering  
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 19.20-19.30. Efter 
ajournering genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att 
kommunfullmäktige ar samlat med 25 ordinarie, 5 ersättare och 1 frånvarande. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med Yngve Berlins 
motivering.  

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Hamnchefen 
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§ 113 Dnr 2021-000250 

Valdistrikt för Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Av 4 kap 17 § vallagen framgår att Länsstyrelsen ska på förslag av 
kommunfullmäktige besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Av 17 § framgår 
vidare att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Med 
anledning av detta så har Länsstyrelsen uppmanat kommunen att se över 
kommunens valdistrikt för Lyse och Bro. 

Förvaltningen har tagit hjälp av GIS-ingenjören som har ritat ut ny indelning för 
Brastad Öster och Bro. När det gäller valdistriktet Lyse så är förvaltningens förslag 
att inte göra några förändringar inför valet 2022 då det är svårare att få till en 
naturlig gränsdragning. I övrigt inga andra förändringar av valdistrikten. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-10-06, § 160 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-06 
Karta på nuvarande valdistrikt  
Karta på ny indelning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera valdistrikten Brastad Öster 14840502 och 
Bro 14840401. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
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§ 114 Dnr 2021-000316 

Sammanträdeskalender för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
år 2022 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdeskalender för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 2022. Förvaltningen har tagit hänsyn 
till de ekonomiska uppföljningarna i mars, maj och oktober. 

Nämndernas presidier kommer att ha uppföljningsdialoger 22 mars, 24 maj, 

21 september samt 22 november. Kommunfullmäktiges beslut gällande budget 2023 
föreslås onsdagen den 22 juni med start kl. 16.00.  

Kommunfullmäktige  
16 februari  
16 mars  
20 april (uppföljning 1, årsredov)  
18 maj  
22 juni (uppföljning 2, budget)  
14 september  
19 oktober (Ny mandatperiod, uppföljning 3)  
16 november  
14 december 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-10-06, § 161 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-13 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdeskalender för kommunfullmäktige 
2022. 

Beslutet skickas till 
Samtliga ledamöter i kommunfullmäktige 
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§ 115 Dnr 2021-000388 

Arvode för Fullmäktigeberedningen Lysekil 2050 
Sammanfattning 
Fullmäktigeberedningen 2050 har begärt att de två ordförandena ska erhålla 
årsarvode för perioden 1 november 2021 fram till mandatperiodens slut. Man har 
också begärt att ledamot som för minnesanteckningar ska erhålla timersättning. 

Formellt föreligger det en skillnad i arbetssättet mellan en fullmäktigeberedning och 
det arbete som sker i en nämnd där den senare är bunden av bland annat reglemente 
och arbetsordning. I en fullmäktigeberedning finns emellertid utrymme för 
ledamöterna att själva forma sin process och arbetssätt. Detta då de utgör ett organ 
direkt under kommunfullmäktige och har ett specifikt uppdrag, och anses måste 
kunna ges möjlighet att anpassa sitt arbete till det uppdrag de fått från fullmäktige. 

I nuvarande arvodesreglemente medges endast sammanträdesarvode till 
beredningens ledamöter, men inget årsarvode till beredningens ordförande. Under 
den period som beredningen har arbetat med uppdraget uppskattar beredningen 
själv att ordförandens arbetsinsats, utöver sammanträdesdagen, har uppgått till ca 
15 timmar/månad.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ett 
tillfälligt tillägg i gällande arvodesreglemente att gälla för perioden 1 november 2021 
fram till mandatperiodens slut där fullmäktigeberedningens två ordföranden 
erhåller ett årsarvode på 8 procent vardera vilket motsvarar ca 10 timmar i 
månaden.  

Förvaltningen föreslår också att fullmäktige beslutar att ledamot som för 
minnesanteckningar och sammanställer dessa har rätt att erhålla ersättning 
motsvarande 1 timme oavsett hel- eller halvdagsmöte. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-10-06, § 162 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-15 

Jäv 
Maria Granberg (MP), Wictoria Insulan (M) och Annette Calner (LP) anmäler jäv. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ordföranden i fullmäktigeberedningen Lysekil 
2050 erhåller ett årsarvode med 8 procent för perioden 1 november 2021 fram till 
mandatperiodens slut.  

Kommunfullmäktige beslutar att den ledamot som för minnesanteckningar under 
mötena och sammanställer dessa åt beredningen ska arvoderas med 4 timmar extra 
för ett heldagsmöte och med 2 timmar extra för ett halvdagsmöte. 

Beslutet skickas till 
Fullmäktigeberedningen Lysekils 2050 
Löneenheten 
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§ 116 Dnr 2021-000397 

Interpellation från Daniel Arvidsson (SD) till kommunstyrelsens 
ordförande angående likställighetsprincipen 
Sammanfattning 
Daniel Arvidsson (SD) har i en interpellation ställt följande frågor till 
kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson(S): 

Likställighetsprincipen innebär att kommunen ska behandla sina invånare lika, om 
det inte finns sakliga skäl för något annat. 

Principen innebär att prisdiskriminering inte är tillåten och det är inte tillåtet att 
särbehandla vissa kommuninvånare eller grupper av kommuninvånare. 

Fråga 1. Vad innebär detta för Lysekils Kommun? 

Fråga 2. Hur efterlevs den? 

Fråga 3. Vad anser du som ordförande att vi kan göra för att bli bättre? 

 

Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson lämnar följande 
svar: 

I kommunallagen anges att kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar 
lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Lagparagrafen kallas normalt för 
likställighetsprincipen. Principen gäller bara för kommunens egna medlemmar, inte 
förhållandet mellan kommunmedlem och icke medlem.  

Särbehandling av kommunmedlemmar får ske på saklig och objektiv grund. Som 
skäl för saklig grund brukar ofta anges regelverk och speciallagstiftning eller andra 
lagar som förvaltningslagen, kommunallagen och lagen om vissa kommunala 
befogenheter. 

Utmärkande för likställighetsprincipen är att det inte anges exakt i lagtexten hur den 
ska tillämpas. En bra uppfattning om lagens tillämpning får man därför genom att 
studera rättspraxis. 

För att överpröva om ett ärende behandlats i enlighet med likställighetsprincipen 
krävs att beslut tagits i kommunen som prövningen kan grundas på. Begäran om 
överprövning kan göras av kommunmedlem som är direkt berörd av beslutet. 

Fråga 1: Vad innebär detta för Lysekils kommun? 

För Lysekils kommun handlar det om att underlag för beslut och de beslut som tas 
ska följa gällande lagar och de riktlinjer som utfärdats av andra myndigheter. Det 
handlar också om att skapa kvalitet genom att ta beslut som har sin grund i de 
styrdokument och planer som kommunen tagit fram.  

Fråga 2: Hur efterlevs den? 

En god efterlevnad av likställighetsprincipen förutsätter att den är väl känd både av 
myndighetsutövare och hos medarbetare som utformar tjänsteskrivelser med 
underlag till beslut. Jag upplever att den är känd och att efterlevnaden är god. 
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Fråga 3: Vad anser du som ordförande att vi kan göra för att bli bättre? 

Som en lärande kommun ska vi hela tiden arbeta med att utvärdera och förnya våra 
handläggningsrutiner samt utveckla befintliga policys, riktlinjer, program och 
strategier. Att fortsätta satsa på fortbildning av medarbetare och nya chefer är en 
förutsättning för att vi ska fortsätta utvecklas och bli ännu bättre. 

 

Daniel Arvidsson tackar för svaret.  
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§ 117 Dnr 2020-000323 

Svar på medborgarförslag - Utarbeta ett förslag på 
hastighetsbegränsningar för fritidsbåtarna i området Lysekil - 
Fiskebäckskil 
Sammanfattning 
På sammanträdet var Malin Karlsson inbjuden för att föredra sitt medborgarförslag. 

I ett medborgarförslag föreslås att Lysekils kommun utarbetar ett förslag på 
hastighetsbegränsningar för fritidsbåtar i området Lysekil – Fiskebäckskil. 

En hastighetsbegränsning på 15 knop inrättades av Länsstyrelsen i området mellan 
Lysekil och Fiskebäckskil på begäran av Lysekils kommun för ca 30 år sedan. 
Anledningen var då buller och påverkan på miljön. Den rådande 
hastighetsbegränsning har efter beslut av Länsstyrelsen upphört att gälla från och 
med den  

9 mars 2020. Länsstyrelsen argument är att det saknas skäl till 
hastighetsbegränsning utifrån sjösäkerhetsskäl, skydd av djurliv eller 
bullerföroreningar. 

Länsstyrelsen har under våren 2021 tagit beslut att hastighetsbegränsningar ska 
införas i Södra Hamnen. Det ligger även ett förslag att införa en 
hastighetsbegränsning vid Smalsund vid Stora Kornö. Båda dessa har 
samhällsbyggnadsförvaltnings ställ sig positiva till.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-10-06, § 167 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-16 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-24, § 121 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-01-27, § 27 
Medborgarförslag 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsförslag att 
samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att hemställa hos länsstyrelsen om 
införande av hastighetsbegränsningar för båtar i området Lysekil – Fiskebäckskil 
innehållande förslag om hur dessa kan utformas. 

Håkan Smedja (V) och Maria Granberg (MP): Bifall till Jan-olof Johanssons förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Jan-olof Johanssons 
med fleras förslag och finner och kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och beslutar att 
samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att hemställa hos länsstyrelsen om 
införande av hastighetsbegränsningar för båtar i området Lysekil – Fiskebäckskil 
innehållande förslag om hur dessa kan utformas. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Hamnchefen 
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§ 118 Dnr 2021-000094 

Svar på medborgarförslag om att inrätta naturreservat vid Norra 
Tronebacken 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att inrätta naturreservat vid Norra Tronebacken i 
syfte att bevara biologisk mångfald, vård och bevara värdefull naturmiljö samt att 
tillgodose Lysekil med område för friluftsliv. 

Kommunstyrelseförvaltingen konstaterar att i arbetet med detaljplanen gjordes 
många utredningar, bland annat naturinventering. I planarbetet har man tagit 
hänsyn till platsens natur- och rekreationsvärden och stora delar av den befintliga 
grönskan kommer att sparas inför kommande bebyggelse. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-10-06, § 169 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-07 
Medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren  
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§ 119 Dnr 2020-000262 

Svar på medborgarförslag - Önskan om skatepark för sparkcykel och 
skateboard 
Sammanfattning 
I medborgarförslaget föreslås att kommunen ska bygga en skatepark för sparkcykel 
och skateboard. Det kan dock konstateras att 2016 invigdes Lysekils Skatepark som 
ligger belägen vid Badhusbergets förskola.  

Det kan vara en tolkningsfråga vad medborgarförslaget avser med ”skatepark” men 
rent allmänt kan konstateras att då det redan idag finns en relativ nybyggd och 
modern skatepark, kan medborgarförslaget anses redan vara genomfört. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-10-06, § 168 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-07 
Medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarad med 
hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren  
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§ 120 Dnr 2021-000068 

Svar på motion från Maria Granberg (MP) om satsning på ett 
innovationscenter och infrastruktur för praktisk prövning av tekniker 
för förnybar energi i liten skala- "test site" på land 
Sammanfattning 
Maria Granberg (MP) har i en motion föreslagit satsning på ett innovationscenter 
och infrastruktur för praktisk prövning av tekniker för förnybar energi och 
drivmedelslösningar i liten skala- ”test site” på land. 

Förvaltningens första bedömning är att Lysekils kommun, baserat på våra 
geografiska förutsättningar men också på de årstidsvariationer vi har både avseende 
klimat och befolkningsmängd, är en ypperlig plats för inte bara praktisk prövning av 
tekniker för förnybar energi i liten skala, utan även för demonstration av 
samhällsomställning ur ett bredare perspektiv. 

Förvaltningen ser positivt på motionärens förslag och föreslår att förvaltningen får i 
uppdrag att utreda möjligheten till att i samarbete med aktörerna på Kristineberg 
Center att skapa Systemdemonstrator Lysekil. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-10-06, § 163 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-15 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-02-10, § 22 
Motion 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Gustavsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med komplettering att 
det sker tillsammans med LEVA i Lysekil AB och övriga kommunala bolag. 

Maria Granberg (MP): Bifall till Christina Gustavsson förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Christina Gustavssons 
förslag och finner och kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad och att kommunstyrelse-
förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att tillsammans med LEVA i 
Lysekil AB och övriga kommunala bolag i samarbete med aktörerna på Kristineberg 
Center skapa Systemdemonstrator Lysekil. 

Beslutet skickas till 
LEVA i Lysekil AB 
LysekilsBostäder AB 
Havets hus i Lysekil AB 
Lysekils Hamn AB 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 121 Dnr 2021-000054 

Svar på motion från Maria Granberg (MP) om inrättande av 
naturreservat med friluftsområde i området Fiskebäck-Tronebacken, 
Lyse-Fiskebäck 2:10, Lysekils Kommun 
Sammanfattning 
Maria Granberg (MP) har i en motion 2021-01-18 lämnat förslag på att inrätta ett 
kommunalt naturreservat i Fiskebäck-Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10, för 
naturvård och rekreation. 

Kommunfullmäktige antog 2021-02-10, § 7 detaljplan för Norra Tronebacken, Lyse-
Fiskebäck 2:10 m fl.  

Områdena kring Norra Tronebacken har i Lysekils översiktsplanering varit utpekade 
som utbyggnadsområden för bostäder under lång tid. I planarbetet har man tagit 
hänsyn till platsens natur- och rekreationsvärden och stora delar av den befintliga 
grönskan kommer att sparas inför kommande bebyggelse.  

Kommunstyrelseförvaltningen delar samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-08-
24, § 120 och föreslår att motionen ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-10-06, § 164 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-07 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-24, § 120 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-02-10, § 21 
Motion 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen om att inrätta ett kommunalt naturreservat i 
Fiskebäck-Tronebacken samt Lyse-Fiskebäck. 

Reservation 
Maria Granberg (MP) anmäler skriftlig reservation. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Reservation i ärende 21 mot beslut i kommunfullmäktige om att avslå 
motion om inrättande av naturreservat med friluftsområde på Norra 
Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m fl. 

Vi reserverar oss mot beslutet att inte inrätta naturreservat med friluftsområde på 
Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m fl. Motivationen till reservationen är 
beskriven i detalj i motionen. Vi hänvisar därför i huvudsak till den. I korthet 
används om rådet idag frekvent av kommunens medborgare som ströv- och 
motionsområde. Området har många naturvärden och fungerar som 
spridningskorridor för djur och växter till Lysekilshalvön och Sångenäset. Området 
pekas ut i kommunens Grönstrategi som Lysekils tätorts närmaste skog som fyller 
många ekosystemfunktioner. Det naturliga enligt vår uppfattning är således att 
värna området för medborgarnas, naturens och klimatets väl. 

 

Maria Granberg 

För Miljöpartiet de gröna i Lysekil 
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§ 122 Dnr 2021-000156 

Svar på motion från Håkan Smedja (V) om att menssäkra Lysekil 
Sammanfattning 
Håkan Smedja (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Lysekils 
kommun ska på prov införa menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter. 
Särskilt viktigt att detta sker i högstadiet och gymnasieskolan. 

Kommunstyrelseförvaltningen ser i likhet med utbildningsnämnden också positivt 
på motionens intention och det är bra att skolorna erbjuder mensskydd på såväl F-6 
skolor, högstadiet som gymnasiet. Det är viktigt att informationen når ut var 
mensskydd kan hämtas så berörda elever känner sig trygga, och att eleverna kan 
hämta utan kostnad. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-10-06, § 166 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-07 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-08-25, § 78 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-04-21, § 55 
Motion 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad 
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Utbildningsnämnden 
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§ 123 Dnr 2021-000146 

Svar på motion från Håkan Kindstedt (L) om att ge kommunledningen 
uppdrag att genomföra en nulägesanalys för att ge en tydlig bild av 
verksamheternas styrkor, möjligheter, svagheter och hot 
Sammanfattning 
En motion har inkommit från Håkan Kindstedt (L) om att ge kommunledningen 
uppdrag att genomföra en nulägesanalys för att ge en tydlig bild av verksamhetens 
styrkor, möjligheter, svagheter och hot. 

Sammantaget är det kommunstyrelseförvaltningens bedömning att motionärens 
yrkanden redan kan anses vara hanterade och därmed ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-10-06, § 165 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-17 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-04-21, § 54 
Motion 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad 
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
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§ 124 Dnr 2021-000422 

Motion från Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) om utökat 
busskort för skolungdomar i tonårsåldern, att gälla även kvällar och 
helger. 
Sammanfattning 
Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) har i en motion föreslagit att utöka 
busskort för skolungdomar i tonårsåldern, att gälla även kvällar och helger. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-09-30 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 125 Dnr 2021-000390 

Motion från Maria Granberg (MP) - Klimatanpassa och ställa om Lysekil 
nu 
Sammanfattning 
Maria Granberg (MP) har i en motion föreslagit att kommunen ska organisera och 
finansiera arbetet med klimatomställning och klimatanpassning inom en mycket 
snar framtid. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-09-15 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden, LEVA i Lysekil AB och kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
LEVA i Lysekil AB 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 126 Dnr 2021-000451 

Motion från Daniel Arvidsson (SD) och Magnus Elisson (SD) om utökat 
busskort v 2.0 för elever som går på högstadiet samt gymnasiet 
Sammanfattning 
Daniel Arvidsson (SD) och Magnus Elisson (SD) har i en motion föreslagit om 
utökat busskort för elever som går på högstadiet samt gymnasiet.  

Beslutsunderlag 
Motion 2021-10-14 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 127 Dnr 2021-000418 

Anmälningsärende till kommunfullmäktige 2021-10-20 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende i protokoll 2021-10-20: 

• Lysekils kommuns regler för markupplåtelse och parkering från 
Samhällsbyggnadsnämnden 

• Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-09-27, § 93 - Rapportering av ej 
verkställda beslut enligt SoL - IFO individ- och familjeomsorg - kv 2 2021  

• Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-09-27, § 92 - Rapportering av ej 
verkställda beslut enligt SoL och LSS - kv 2, 2021 

• Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-09-27, § 91 - Taxor och avgifter 
inom socialförvaltningens verksamhetsområde 2022 
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