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§ 71 Dnr 2021-000027 

Uppföljning 2 för Lysekils kommun 2021  

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 2 per 30 april 
2021. Det ackumulerade utfallet för perioden är 20,1 mnkr och den samlade 
bedömningen är att resultatet 2021 blir 21,9 mnkr vilket är bättre än budgeterat 
resultat 9,8 mnkr. 

Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen redovisar fortsatt en negativ prognos 
på 7,9 mnkr. Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av utbetalning av 
ekonomiskt bistånd, där prognosen är en stor negativ avvikelse i jämförelse med 
budget. Förvaltningen har också gjort nödvändiga förstärkningar på 
handläggarsidan för att arbeta med personer som står långt från arbetsmarknaden. 
Detta kommer på sikt att minska kostnaderna. Kostnader påverkas starkt av 
samhällsutvecklingen och i dagsläget är det svårt att avgöra hur stora kostnaderna 
kommer att bli. Kostnadsutvecklingen bör noggrant följas under året. 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med uppföljningsrapport 1 att godkänna 
en negativ budgetavvikelse om 8,0 mnkr, för utbetalt ekonomiskt bistånd. 

Socialnämnden redovisar nu en negativ prognos om 7,4 mnkr, bland annat på grund 
av placeringar. Nämnden begär budgettillskott om 5,1 mnkr samt att använda 
tidigare överskott.  

Godkända avvikelser får beaktas i samband med bokslutsberedningen.  

Inom bolagssektorn är Havets Hus AB starkt påverkat av restriktioner kring 
Coronapandemin och det är svårt att kvantifiera påverkan på verksamheten. Bolaget 
bedömer att det kommer att bli ett underskott för 2021. Resultatet per 30 april 
uppgår till -2,5 mnkr. Den största effekten på resultatet har sommarsäsongen, vilken 
är svår att förutse. Övriga helägda bolag har positiva årsprognoser, vilka är något 
lägre än budget eller i nivå med budgeterat resultat. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-06-09, § 102 
Uppföljningsrapport 2 2021 Lysekils kommun 
Bilaga 1 till uppföljningsrapport 2 
Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-04-28, § 41 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 2 2021. 

Kommunfullmäktige godkänner en negativ budgetavvikelse om 5,1 mnkr för 
socialnämnden med hänsyn till placeringar. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
Helägda kommunala bolag 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 72 Dnr 2021-000145 

Budget 2022 och plan 2023-2024 för Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till Budget 2022 och plan 
2023–2024, i samråd med de styrande partierna. Utgångspunkt har varit 
oförändrad skattesats, uppgifter från cirkulär 21:20 från Sveriges kommuner och 
regioner. I förslaget presenteras mål för god ekonomisk hushållning. Utgångspunkt 
för budget 2022 är budget 2021, men kompensation för löneökningar, prisindex och 
kapitaltjänstkostnader kommer att fördelas när dessa är kända.  

Budgetförslaget innehåller utökade ramar till vissa nämnder till följd av riktade 
uppdrag.  

Investeringsutrymme för reinvesteringar är 29,5 mnkr, nyinvesteringar är 45,8 mnkr 
och omfattar nya investeringar samt nyinvesteringar från 2021 som inte kommer att 
påbörjas eller har omdisponerats. Taxefinansierad verksamhet 5,0 mnkr, totalt  
80,3 mnkr. 

Lokalförsörjningsplanen ska fastställas av kommunfullmäktige vid budgetbeslutet 
och planen bifogas budgethandlingen. Planen bygger på lokalbehov beslutade i 
respektive nämnd. Prioriterade lokalbehov ska ingå i investeringsramen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-06-09, § 103 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-27 
Budget 2022 och plan 2023–2024 Lysekils kommun 
Bilaga 1 Lokalförsörjningsplan 2022-2026 
Bilaga 2 Investeringsbudget 2022 
Bilaga 3 Investeringsbehov från samhällsbyggnadsnämnden 
Protokoll över förhandling enligt MBL § 11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan-Olof Johansson (S), Lars Björneld (L), Monica Andersson (C), Maria Granberg 
(MP), Christina Gustavsson (S), och Ann-Charlotte Strömwall (L): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Ronald Rombrant (LP) och Ulf Hanstål (M): Att kommunfullmäktige antar 
Lysekilspartiet och Moderaterna budget, Ett tryggt Lysekil utan gängproblematik 
och utanförskap för 2022 med plan för 2023-2024 (Bilaga 3):  

 att förvaltningens föreslagna uppdrag ersätts med uppdraget ”Ett tryggt 
Lysekil utan gängproblematik och utanförskap” 

 att kommunstyrelsen tillförs 6 mnkr per år under åren 2022-2024 för 
uppdraget ”Ett tryggt Lysekil utan gängproblematik och utanförskap” 

 att socialnämnden och utbildningsnämnden tillförs vardera 5 mnkr i varaktig 
ramhöjning för att rätta till uppenbara underbudgeteringar 

 att nämndernas ramhöjningar finansieras med minskat överskottsmål  
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 att kommunfullmäktige i övrigt beslutar enigt förvaltningens förslag. 

Yngve Berlin (K):  

- Bifall: till oförändrad skattesats. 22,46 kr 

- Egen budgetjustering:  

Socialnämndens budget förstärks med 10 mkr 

407,7 +10,0 = 417,7  

Utbildningsnämnden/Arbetslivsförvaltningen förstärkts med 10 mkr      

50,3 + 10,0 = 60,3 

Finansiering: 20,0 mkr av överskottsmålet.   

Övriga yrkande. Utöver denna justering av rambudgeten, yrkar vi på att 
kommunfullmäktige agerar med krav på staten: För att skapa förutsättningar för en 
kommunal verksamhet i balans. 

 Att: kommunfullmäktige aktivt agerar mot regering och riksdagens ständiga 
övervältrande av ofinansierade verksamheter på kommunerna. 

 Att: Arbetsförmedlingen åter öppnar lokalkontor i kommunen. Och att de 
ökande kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder i större utsträckning måste 
kompenseras av staten. 

 Att: LSS, värdig äldrevård och omsorg i större grad måste vara ett nationellt 
ansvar och garanteras medborgarna i hela landet och finansieras av staten   

 Att: kostnaderna för integration och flykting mottagande måste finansieras 
av staten fullt ut. 

Ajournering 

Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 17.40-17.50.  
Efter ajournering genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att 
kommunfullmäktige är samlat med 26 ordinarie och 5 ersättare. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Lysekilspartiets/Moderaternas 
förslag mot Kommunistiska partiets förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs 

Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.  

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ordförande ställer Kommunistiska partiets förslag mot Lysekilspartiets/Moderaternas 
förslag. Det förslag som utses är motförslag till huvudförslaget.  
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Ja-röst till Lysekilspartiets/Moderaternas förslag 

Nej-röst till Kommunistiska partiets förslag 

Omröstningsresultat 

Med 10 ja-röster, 4 nej-röster och 17 ledamöter som avstår beslutar 
kommunfullmäktige att utse Lysekilspartiets/Moderaternas förslag som motförslag 
till huvudförslaget. (Bilaga 1) 

Omröstning i huvudomröstningen 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst till kommunstyrelsens förslag  

Nej-röst till Lysekilspartiets/Moderaternas förslag 

Omröstningsresultat i huvudomröstningen 

Med 15 ja-röster, 10 nej-röster och 6 ledamöter som avstår, beslutar 
kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag till budget. (Bilaga 2) 

Fortsatt beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan fastställa Lokalförsörjningsplan 
2022-2026 och finner att kommunfullmäktige fastställer förslaget. 

Ordförande frågar om skattesatsen ska lämnas oförändrad på 22,46 kr och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till Budget 2022 
och plan för 2023–2024. 

Kommunfullmäktige fastställer Lokalförsörjningsplan 2022–2026. 

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen lämnas oförändrad på 22,46 kr. 

Reservation 

Ronald Rombrant (LP) och Ulf Hanstål (M) anmäler reservation till förmån för eget 
förslag. 

Yngve Berlin (K), anmäler skriftlig reservation. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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Bilaga 1 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 72 

JA     NEJ   AVST 

S Jan-Olof Johansson X   X 
S Christina Gustafson  X   X 
S Ricard Söderberg  X   X 
S Siv Linnér  Stefan Jansson X   X 
S Margareta Carlsson  X   X 
S Anders Söfting Agneta Blomqvist  X   X 
S Roger Siverbrant  X   X 
L Håkan Kindstedt    Lars Björneld X   X 
L Ann-Charlotte Strömwall  X   X 
C Monica Andersson  X   X 
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   X X   
SD Christoffer Zakariasson  Inga-Lena Ivarsson X   X 
SD Daniel Arvidsson X   X 
SD Magnus Elisson  X   X 
SD Tommy Westman  X   X 
S Klas-Göran Henriksson X  X  
   10 4 17 
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Bilaga 2 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 72 

JA     NEJ   AVST 

S Jan-Olof Johansson X X   
S Christina Gustafson  X X   
S Ricard Söderberg  X X   
S Siv Linnér  Stefan Jansson X X   
S Margareta Carlsson  X X   
S Anders Söfting Agneta Blomqvist  X X   
S Roger Siverbrant  X X   
L Håkan Kindstedt    Lars Björneld X X   
L Ann-Charlotte Strömwall  X X   
C Monica Andersson  X X   
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   X  X  
SD Christoffer Zakariasson  Inga-Lena Ivarsson X   X 
SD Daniel Arvidsson X   X 
SD Magnus Elisson  X   X 
SD Tommy Westman  X   X 
S Klas-Göran Henriksson X X   
   15 10 6 
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Bilaga 3 
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Reservation från Yngve Berlin (K) mot kommunfullmäktiges beslut 2021-06-23 –  
Budget 2022 och plan 2023-2024 för Lysekils Kommun 

 

Redan nu, 5-6 månader in i budgetåret -21, konstateras i en uppföljningsrapport att 
det är ett kraftigt underskott för kommunens viktigaste verksamheter.  Trots detta 
lägger majoriteten ett budgetförslag för 2022, som är en ren ”blå”-kopia av 2021 års 
underfinansierade budget.  

Budget-obalansen är tänkt att lösas med nedskärningar i verksamheten! Inte med 
tillskott av ekonomiska resurser! 

Kravet på överskott i kommunernas budget på 2 %, (för Lysekils del ca:20 miljoner) 
är statens redskap att pressa ur luft som inte finns i den kommunala verksamheten. 
Detta ”tvingar” politikerna att ”lösa” budget-obalansen med nedskärningar i viktig 
verksamhet. Det leder ofelbart till utförsäljning och privatisering och ökad 
ojämlikhet. 

En dålig medicin och ett uselt recept, tycker vi. 

Vi anser att vi måste skrota detta ”överskottsmål” och använda de pengar vi faktiskt 
rår över. Vi behöver en verksamhet i balans med löne och arbetsvillkor som gör det 
möjligt för de anställda att stanna kvar och att nyrekrytera till viktiga verksamheter. 

Vi föreslog därför en förstärkning av Socialnämndens och 
utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningens budget med 20 miljoner kr. 

Vår budget antogs inte av fullmäktigemajoriteten, det får vi acceptera. Majoriteten 
driver samhället i en annan riktning än den vi anser vara bäst för medborgarna. 

Men onsdagens fullmäktigemöte går väl ändå till historien som de vidlyftiga val-
talens möte. 

Där det skissades på miljardprojekt (som nog inte hade med budget -22 att göra). 
Broar, sportcentra, oslipade diamanter, golfgymnasier med filialer i Spanien, 
friskolor och annat som kan ge röster till nästa val. (?) 

Att ledarmöten som just förbrukat ett antal miljarder i sina val-inlägg sedan förfasar 
sig över att Kommunistiska Partiet kan föreslå att vi använder befintliga 20 milj. kr 
för att förstärka befintlig verksamhet, är bara rent komiskt.  

Ett sista konstaterande: Av de hundratals miljarder som ”staten levererat” i 
Pandemins spår har bara en bråkdel av dessa kommit kommuner och regioner till 
del. Stödet har dessutom varit temporärt, när det istället skulle permanentats för att 
ge förutsättningar för kommunerna att leva upp till en verksamhet värdig ett 
civiliserat samhälle. Jag reserverar mig till förmån för vårt eget, fullt realistiska 
budgetförslag som tyvärr röstades ned.   

 

För Kommunistiska Partiet Yngve Berlin. 
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§ 73 Dnr 2021-000241 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Fyrbodals 
kommunalförbund  

Sammanfattning 

Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund har upprättat årsredovisning 
och verksamhetsberättelse för år 2020. 

Revisorerna i förbundet har i förvaltningsrevisionen inte funnit några brister som 
föranleder anmärkning. Revisionsberättelsen för 2020 tillstyrker att förbundets 
årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inga övriga synpunkter utan föreslår att 
godkänna årsredovisningen samt bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-06-09, § 113 
Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2020 med revisionsberättelse och 
granskningsrapporter från KPMG 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Fyrbodals kommunalförbund 
för år 2020.  

Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för år 2020. 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 
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§ 74 Dnr 2021-000247 

Exploateringsavtal för Trellebystrands camping på fastigheten 
Träleberg 1:138 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har till planförslaget för del av Trellebystrands 
camping, Träleberg 1:138 upprättat ett exploateringsavtal. 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-06-09, § 114 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20  
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-03, § 94  
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse  
Checklista för exploateringsavtal för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att underteckna exploateringsavtal avseende 
detaljplan för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 75 Dnr 2021-000239 

Antagande av detaljplan Trellebystrands camping, Träleberg 1:138 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av 
Trellebystrands camping, Träleberg 1:138.  

Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2020-11-05 § 208 godkänt inriktningen i 
utlåtandet samt de förslag till justering som angavs i utlåtandet.  

Planområdet är i översiktsplanen (ÖP 06) utpekat som utbyggnadsområde för 
campingplats eller turistanläggning. Planförslaget anses överensstämma väl med 
översiktsplanen för Lysekils kommun, ÖP 06. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-06-09, § 115 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-21  
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-03, § 95 med bilagor  
Checklista för granskning av detaljplan del av Trellebystrands camping, Träleberg 
1:138 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Trellebystrands camping, 
Träleberg 1:138. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 76 Dnr 2021-000238 

Regler om utfärdande av eldningsförbud i Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Mitt Bohuslän (RMB) har tidigare fattat 
beslut om eldningsförbud för kommunens räkning. Till följd av den rättsliga 
utvecklingen är detta inte längre möjligt.  

Kommunen behöver därför ha behörig beslutsfattare inom den egna 
förvaltningsorganisationen, som vid snabbt uppkomna behov kan besluta om 
eldningsförbud enligt de brandriskprognoser som räddningstjänsten tillhandahåller. 

De föreslagna reglerna anger att kommundirektören, eller dennes ersättare, ska 
utgöra behörig beslutsfattare avseende utfärdande av eldningsförbud inom Lysekils 
kommuns geografiska område.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-06-09, § 116 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20  
Regler om utfärdande av eldningsförbud i Lysekils kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Lysekils kommuns regler om utfärdande av 
eldningsförbud. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och förvaltningar 
LEVA i Lysekil AB 
LysekilsBostäder AB 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
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§ 77 Dnr 2021-000121 

Regler för pension i Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Lysekils kommuns pensionsregler ska användas som en del i kommunens 
personalpolitik och bidra till att rekrytera och behålla kompetent personal, 
underlätta generationsväxling och kompetensutveckling, i enlighet med attraktiv 
arbetsgivare.  

Pensionsreglerna är uppdaterad enligt nuvarande regler kring pensioner, 
pensionsålder som reviderats, viss information är ej längre relevant och har därför 
tagits bort ur de nya pensionsreglerna.  

De nya pensionsreglerna har reviderats tillsammans med pensionsrådgivare, HR 
chefer och lönechef inom Sotenäs-, Munkedal- och Lysekils kommun. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-06-09, § 117 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-16  
Regler för pension 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta regler för pension i Lysekils kommun.  

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och förvaltningar 
HR-avdelningen  
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§ 78 Dnr 2021-000123 

Riktlinjer och handlingsplan om alkohol, droger och spelmissbruk 

Sammanfattning 

Arbetsmiljölagen syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall, samt uppnå en trygg 
och god arbetsmiljö. I Lysekils kommun ska arbetsgivaren ansvara för att 
verksamheter och arbetsplatser är fria från alkohol och droger. Genom olika 
åtgärder vill Lysekils kommun arbeta förebyggande så att de anställda inte hamnar i 
ett alkohol- eller drogmissbruk. Det är viktigt att hjälpa den som missbrukar att bli 
fri från sitt beroende och stötta de arbetskamrater som berörs. 

Det är av stor vikt att vi har kunskap och kompetens om hur man på bästa sätt 
hanterar alkohol- och drogfrågor, vilket innefattar såväl förebyggande arbete, som 
tidiga insatser och rehabiliteringsåtgärder.  

Det är viktigt att belysa problematiken med spelmissbruk och förfaringssättet vid 
förekomsten av sådan. Lysekils kommuns hantering av alkohol och droger stärks 
upp med, Riktlinjen för alkohol, droger och spelmissbruk som tydliggör Lysekils 
kommuns avståndstagande från alkoholpåverkan på arbetstid, samt all 
ickemedicinsk användning av narkotikaklassade preparat i Lysekils kommun.  

Riktlinjen riktar sig till samtliga anställda i Lysekils kommun. Riktlinjen har en 
handlingsplan som ska guida chefer och medarbetare till en trygg arbetsmiljö, där 
alkohol och droger bland anställda inte accepteras. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-06-09, § 118 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-17  
Riktlinjer för alkohol, droger och spelmissbruk 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta dokumentet riktlinjer och handlingsplan om 
alkohol, droger och spelmissbruk.  

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och förvaltningar 
HR-avdelningen  
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§ 79 Dnr 2021-000124 

Likabehandlingsplan med aktiva åtgärder för personal och politiker 

Sammanfattning 

I Lysekils kommun ska ingen diskriminering ske, varken mot våra medarbetare eller 
mot de vi möter i vår verksamhet, alla våra medarbetare ska känna sig trygga. Våra 
arbetsplatser och verksamheter ska vara fria från diskriminering baserat på 
diskrimineringsgrunderna i lagen det vill säga diskriminering utifrån kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

Arbetsplatser och verksamheter som är fria från diskriminering är en viktig grund 
för vårt arbete med likabehandling, jämställdhet och mångfald. Lysekils kommun 
följer diskrimineringslagen och arbetar med aktiva åtgärder. De nuvarande 
dokumenten kring diskriminering, jämställdhet och likabehandling behöver tas bort, 
HR avdelningen har sammanställt ett nytt gemensamt dokument, med namnet 
Likabehandlingsplan med aktiva åtgärder, i enlighet med ny lagstiftning.  

När förändringar i lagstiftning sker, som har påverkan på likabehandling, behöver 
våra dokument ses över och revideras.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-06-09, § 119 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-12  
Likabehandlingsplan med aktiva åtgärder 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann-Charlotte Strömwall (L) och Håkan Smedja (V): Återremiss för det ska också 
gälla politiker. 

Ulf Hanstål (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta dokumentet Likabehandlingsplan med aktiva 
åtgärder.  

Riktlinjer för likabehandling och Jämställdhetsplan för Lysekils kommun upphöra 
därmed att gälla.  

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och förvaltningar 
HR-avdelningen  
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§ 80 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) meddelar att 
interpellationen kommer att besvaras vid nästa möte med 
kommunfullmäktige.  
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§ 81 Dnr 2021-000267 

Anmälningsärende till kommunfullmäktige 2021-06-23  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende i protokoll 2021-06-23: 

 Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige  

 Protokollsutdrag från SON 2021-05-31, § 54 - rapportering ej verkställda 
beslut enligt SoL kv1 2021 

 Protokollsutdrag från SON 2021-05-31, § 53 - rapportering ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS kv1 2021 

 Protokollsutdrag från SON 2021-05-31, § 47 - Kostnad per brukare 

 Lagakraftbevis Skaftö-Backa 3:351, Torvemyr etapp 2 

 Laga kraft beviset Sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl, Lysekils kommun 
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