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§ 143 Dnr 2021-000526 

Presentation av samhällsbyggnadschef - Måns Werner 

Sammanfattning 

Lysekils kommuns nya samhällsbyggnadschef Måns Werner presenterar sig för 
kommunfullmäktige.  

Måns hälsas välkommen av kommunfullmäktige. 
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§ 144 Dnr 2021-000014 

Avsägelser som ersättare i utbildningsnämnden  

Sammanfattning 

Kristian Fred (M) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i 
utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse 2021-12-13 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen och tackar Kristian Fred för 
nedlagt arbete. 

Beslutet skickas till 

Kristian Fred 
Löneenheten 
Nämndsekreterare  
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§ 145 Dnr 2021-000015 

Fyllnadsval som ledamot och ersättare i utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Ulf Hanstål (M) nominerar Philip Nordqvist som ledamot i utbildningsnämnden 
efter Per Wallman och Marina Karlgren-Jonsson som ersättare i 
utbildningsnämnden efter Kristian Fred. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Philip Nordqvist som ledamot och Marina 
Karlgren-Jonsson som ersättare i utbildningsnämnden 

Beslutet skickas till 

Philip Nordqvist 
Marina Karlgren-Jonsson 
Löneenheten 
Nämndsekreterare  
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§ 146 Dnr 2021-000491 

Begäran från socialnämnden om godkännande av den negativa 
budgetavvikelsen 

Sammanfattning 

Socialnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna den negativa 
budgetavvikelsen som prognostiserades i uppföljningsrapport 3, eftersom beslutad 
åtgärdsplan inte får effekt innevarande år. Då socialnämnden nu fått besked om 
statliga bidrag och konstaterat att kostnadsutvecklingen inom hemvården är lägre 
än i tidigare redovisade prognoser, förbättrar dessa faktorer prognosen. Förslaget är 
därför att avslå socialnämndens hemställan. 

Kommunfullmäktige har tidigare godkänt en negativ avvikelse på 7,4 mnkr, där 
nämndens tidigare överskott täcker en del och resterande avvikelse på 5,1 mnkr 
godkändes. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 200 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-12 
Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-11-02, § 99 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ricard Söderberg (S), Christina Gustavsson (S), Jan-Olof Johansson (S) och Ronald 
Rombrant (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yngve Berlin (K): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Håkan Smedja (V): Bifall till Yngve Berlins förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Omröstning begärs 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst till Yngve Berlins förslag 

Omröstningsresultat 

Med 23 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag, se omröstningsbilaga 1. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå socialnämndens hemställan om att godkänna 
en negativ budgetavvikelse på 11,7 mnkr, då ny prognos visar förbättrad 
resultatprognos samt att socialnämnden genomför beslutad åtgärdsplan för att 
komma i balans till år 2022. 
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Reservation 

Yngve Berlin (K) anmäler skriftlig reservation. 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Bilaga 1 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 146 

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 Charlotte Wendel Lendin X X   
S Roger Siverbrant  X X   
L Håkan Kindstedt  Britt-Marie Didriksson X X   
L Ann-Charlotte Strömwall  X X   
C Monica Andersson Ida Strandberg X X   
C Siw Lycke   X X   
M Ulf Hanstål   X X   
M Lars Setterberg Elisabeth Åkerman X X   
M Wictoria Insulan  X X   

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

LP  Jeanette Janson X X   
LP Ronald Rombrant  X X   
LP Ronny Hammargren Marie Lindgren X X   
LP Bo Gustafsson  Lena Hammargren  X X   
LP  Annette Calner  X X   
LP Gert-Ove Forsberg  X X   
LP Fredrik Häller   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 23 7  

 

  



 

  Kommunfullmäktige
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-12-15 

 

11 (27) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 43F2805B4E986769CE0444ABC44084B60A1138AFE7 

 

 

Reservation från Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) 

Behandlingen av punkten 4, ”begäran från socialnämnden om godkännande av den 
negativa budgetavvikelsen”, är ett typexempel på hur politiken allt mer 
avhumaniseras.  

Istället för att politiken tar lärdom av de ständiga underskottens negativa 
konsekvenser, (och justerar budgettilldelningen) pressas verksamheterna till 
ytterligare nedskärningar som försämrar villkoren för vårdpersonal och vårdtagare. 
Allt för att få ”budget i balans” enligt kommunens ekonomiska styrdokument, där 
verksamhetens kvalitet och behov klart uttalat, är underordnad tilldelad budget.  

Det humant logiska hade varit att fullmäktige på punkten ”budgetavvikelse” beslutat 
att nämnden inte behöver ta med sig årets, underskott (oavsett storlek) till nästa års 
medvetet underfinansierade budget.  

Så blev inte fallet, utan istället avslogs begäran med motivation ”då ny prognos visar 
förbättrad resultatprognos samt att socialnämnden genomför beslutad åtgärdsplan 
för att komma i balans till år 2022”. 

Åtgärdsplanen i fråga där fem årsarbetare försvinner har av nämnden självt 
”riskbedömts” och innebär bland annat: 

Minskad dubbelbemanning! (ensamarbete redan ett stort problem) 

Ökade väntetider ”för besvarande av trygghetslarm”! (kommentar överflödig) 

”Stor restriktivitet” med ledsagning till sjukhus och extra vak i hemmet! (i livets 
slutskede)   

Mer ”strikt hemtjänst, medarbetarna måste vara ytterst noggranna med att göra de 
som de har beviljat inom de schablontider  som gäller” MTM i vården!   (MTM, 
förkortning för Methods-time measurement, Metod-Tid-Mätning är en 
managementmetod för att optimera tidsåtgången för en bestämd arbetsuppgift, 
främst inom industrin). 

Vi reserverar oss mot kommunfullmäktiges beslut att avslå socialnämndens begäran.  

 

Yngve Berlin (K) Britt-Marie Kjellgren (K).     
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§ 147 Dnr 2021-000027 

Uppföljningsrapport 4 2021 för Lysekils kommun 2021 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram Uppföljningsrapport 4 per oktober 
2021. Dialoger har genomförts mellan nämndernas presidier och kommunstyrelsens 
presidium, som har fått del av nämndernas uppföljningsrapporter.  

Den samlade bedömningen är att resultatet 2021 blir 29,1 mnkr för kommunen 
vilket är 19,3 mnkr bättre är budgeterat resultat om 9,8 mnkr. 

Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av utbetalning av ekonomiskt 
bistånd, prognosen är en negativ avvikelse på 6,7 mnkr för 2021 i jämförelse med 
budget. Kommunfullmäktige har godkänt en avvikelse motsvarande 8 mnkr vid 
uppföljningen per februari. 

Socialnämnden har tidigare redovisat ökade kostnader till följd av placeringar. 
Kommunfullmäktige beslutade att godkänna ett underskott på 7,4 mnkr vid 
Uppföljningsrapport 2. Nämnden skulle använda sitt tidigare överskott för att på så 
sätt hantera en del av underskottet, nämnden försämrade sin prognos till 
uppföljningen per augusti, -11,7 mnkr. Nu har nämnden redovisat en prognos som är 
bättre än i Uppföljningsrapport 3 och som är i storleksordningen som vid 
Uppföljningsrapport 2, 7,8 mnkr. 

Sammantaget har nämnderna förbättrat sina prognoser i jämförelse med 
Uppföljningsrapport 3, men totalt är det en negativ budgetavvikelse för 
verksamheterna som vägs upp av bland annat skatteintäkter som har en stor positiv 
budgetavvikelse. 

Kommunen kommer att nå balanskravet. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 201 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-24 
Uppföljningsrapport 4 2021 för Lysekils kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Bifall till kommunstyrelsen förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Uppföljningsrapport 4 2021. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 148 Dnr 2021-000456 

Investeringsbudget 2022  

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen 
arbetat fram ett förslag till investeringsbudget 2022 samt plan 2023 – 2024 med 
utgångspunkt av budgetbeslut i kommunfullmäktige 2021-06-23. Vissa 
omprioriteringar har gjorts efter beslutet då några projekt inte startat i den 
omfattning som tidigare planerats. Ett nytt projekt, lakvatten Sivik, som inte tidigare 
redovisats har nu lagts in i planen. Eftersom större projekt skjutits på framtiden har 
andra projekt prioriterats från listan över investeringsbehov och 
lokalförsörjningsplanen samt nya investeringar.  

Självfinansieringsgraden 100 procent uppnås eftersom investeringsvolymen var låg i 
början av beräkningsperioden. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 203 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-17 
Förslag till investeringsbudget 2022 och plan 2023–2024. 
Protokolls utdrag från samhällsbyggnadsnämndens 2021-11-04, § 166 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om nyinvesteringsram om 39,5 mnkr och godkänner 
projekt som löper över flera år. Större projekt beslutas i kommunfullmäktige efter 
förstudier. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 149 Dnr 2021-000278 

Kommunernas klimatlöften inför 2022  

Sammanfattning 

Kommunernas klimatlöften är en satsning som ska underlätta för kommuner att 
genomföra klimatinsatser. Bakom satsningen står Klimat 2030 - Västra Götaland 
ställer om, en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och 
Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Satsningen består 
av 20 konkreta åtgärder, där kommunerna har rådighet, som är beprövade och som 
ger stor utsläppsminskning. Varje kommun beslutar om hur många löften de vill 
anta. Satsningen genomfördes första gången under 2020 då Lysekils kommun antog 
14 löften.  

Förslag till vilka av de 20 klimatlöftena Lysekils kommun ska avge 2022 har tagits 
fram i dialog med kommunens förvaltningar och bolag. De 12 klimatlöften som 
föreslås för antagande bedöms fullt genomförbara under 2022 och ligger i linje med 
de olika inriktningsbeslut kommunen fattat, samt med åtaganden kommunen gjort i 
andra sammanhang. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 207 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-30 
Beskrivning av kommunernas klimatlöften inför 2022 
20 klimatlöften inför 2022 
Uppföljning av kommunernas klimatlöften 2021 i Lysekil 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar de klimatlöften som beskrivs i tjänsteskrivelsen. Beslutet 
gäller även för kommunens helägda bolag. 

Beslutet skickas till 

Samtliga förvaltningar 
Helägda kommunala bolag 
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§ 150 Dnr 2021-000479 

Organisatorisk hemvist för IT-avdelningen 

Sammanfattning 

Det har under en period, av och till, diskuterats var den mest lämpliga 
organisatoriska hemvisten för IT-avdelningen är. Den nuvarande organisationen har 
över tid visat sig innebära en strukturell obalans då styrningen (ISG och SML-SG) av 
SML-IT huvudsakligen sker och kanaliseras via kommunstyrelseförvaltningen. 

I realiteten innebär detta att personalansvaret och arbetsmiljön ligger hos 
samhällsbyggnad medan styrning och beslut om verksamheten ligger på 
kommunstyrelsen. 

En genomförd utredning visar på att mycket talar för att IT-avdelningen ligger 
förvaltningsorganisatoriskt fel och bör flyttas från samhällsbyggnadsförvaltningen 
till kommunstyrelseförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 211 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-03 
Svar på utredningen om IT-avdelningens organisatoriska hemvist 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att IT-avdelningen flyttas från 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen från och med 2022-01-01. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
IT-avdelningen 
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§ 151 Dnr 2021-000492 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Sammanfattning 

Som en konsekvens av IT-avdelningens flytt från samhällsbyggnadsnämnden till 
kommunstyrelsen behöver båda nämnderna reglemente justeras i relevanta delar. 

Den ändring som föreslås är följande tillägg i nuvarande reglemente: 

 IT-verksamhet, i enlighet med avtal om gemensam IT-funktion. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 212 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-12 
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer det justerade reglementet för kommunstyrelsen att 
börja gälla 2022-01-01. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 152 Dnr 2021-000495 

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente 

Sammanfattning 

Som en konsekvens av IT-avdelningens organisatoriska flytt från 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen behöver båda nämnderna 
reglemente justeras i relevanta delar. 

Samhällsbyggnadsnämnden har också tidigare tagit över personal och därtill 
hörande verksamhet från Lysekils Hamn AB. Detta verksamhetsområde behöver 
därför skrivas in i reglementet. 

Följande förändringar föreslås gällande reglementets verksamhetsområden: 

 Tas bort: IT-verksamhet, i enlighet med avtal om gemensam IT-funktion. 

 Nytt: Hamnenhetens ansvarsområde: Gästhamnar, Husbilar, Bryggor, 
Kajer, Sjösäkerhetsanordningar. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 213 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-12 
Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer det justerade reglementet för 
samhällsbyggnadsnämnden att börja gälla 2022-01-01. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 



 

  Kommunfullmäktige
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§ 153 Dnr 2021-000445 

Samlokalisering av kommunal för- och grundskolan på Skaftö 

Sammanfattning 

Under 2020 uppmärksammades ett behov av att förbättra förutsättningarna för 
skolverksamheten på Skaftö. En förstudie genomfördes av kommunens 
fastighetsenhet på uppdrag av Utbildningsnämnden.  

Förstudien visa fördelar av att samlokalisera förskola och skola på Skaftö och belyser 
fem olika alternativa lösningar varav den som förordas är en nybyggnation i 
anslutning till Bottnahallen i Grundsund. 

Utbildningsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att uppdra åt 
samhällsbyggnadsnämnden att fortsätta arbetet.  

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom tidigare utredningar och förordar 
en fortsatt fördjupad förstudie som ska inkludera beskrivning av lokallösning för 
biblioteket, förslag till hantering av dagens lokaler som i så fall skall lämnas och 
också en mer fördjupad analys av kostnadsbilden för genomförande. 

Fortsatt hantering sker under förutsättning att utrymme beslutas i kommunens 
investeringsplan framåt. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 202 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-14 
Utredningsrapport - förutsättningar för samlokalisering av kommunal för- och 
grundskola på Skaftö 
Protokollsutdrag från utbildningsnämndens 2020-10-06 § 110 – Samlokalisering av 
kommunal för- och grundskola på Skaftö  
Slutrapport -Förstudie Skaftö skola, 2021-09-16 
Protokollsutdrag från utbildningsnämndens 2021-10-04 § 91 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att 
genomföra en fördjupad förstudie för en ny gemensam förskola/skola vid 
Bottnahallen i Grundsund. Studien ska också omfatta beskrivning av lokallösning 
för biblioteket, förslag till hantering av dagens lokaler som i så fall ska lämnas och 
också en mer fördjupad analys av kostnadsbilden för genomförande. Studien ska 
vara klar under 2022 och återrapporteras till kommunstyrelsen för slutligt beslut i 
kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 

Utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen 

 



 

  Kommunfullmäktige
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§ 154 Dnr 2021-000486 

Översyn av föreningsbidrag  

Sammanfattning 

Ärendet utgår med anledning att det inte är ett ärende för kommunfullmäktige.  

 



 

  Kommunfullmäktige
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-12-15 

 

20 (27) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 43F2805B4E986769CE0444ABC44084B60A1138AFE7 

 

 

§ 155 Dnr 2021-000464 

Taxa inom livsmedelsområdet samt för kontroll inom ekologisk 
produktion och material i kontakt med livsmedel 

Sammanfattning 

Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter i kraft. Genom förordningen 
förändras regelverket för finansieringen av livsmedelskontrollen.  

Den stora skillnaden mot dagens system är att det nuvarande systemet med 
förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts med ett system med obligatorisk 
efterhandsdebitering. 

Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med miljöenheten som säger att 
denna successiva övergång till den nya modellen sannolikt innebär en något högre 
kostnad under 2024 och 2025 men att det i dagsläget inte går att räkna fram vad den 
exakta kostnaden kommer att bli. Miljöenheten framför dock att detta kommer 
klarna mer under 2022. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 205 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-19 
Protokollsutdrag från miljönämnden i mellersta Bohuslän 2021-10-29, § 55 
Förslag till livsmedelstaxa för Lysekils kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslag till taxa inom 
livsmedelsområdet att gälla från den 1 januari 2022. 

Beslutet skickas till 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Munkedals kommun 
Sotenäs kommun 
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§ 156 Dnr 2021-000364 

Taxor hamnenheten 2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-20 att återremittera ärendet med 
motiveringen att den förändrade båtupplagstaxan kan leda till omständlig logistik, 
risk för lägre beläggning på de kommunala båtupplagen, fler båtar i villaträdgårdar, 
högre tröskel för möjligheten för grupper av kommunmedborgare att äga/nyttja 
fritidsbåt.  

Hamnenheten har därför tagit fram ett nytt förslag där upplagstaxorna återgår till 
samma modell som tidigare är beslutade av kommunfullmäktige. Dock är priserna 
justerade med 2 % i likhet med övriga taxor. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 206 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-19 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-11-04, § 164 med bilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yngve Berlin (K), Ronald Rombrant (LP), Wictoria Insulan (M), Jan-Olof Johansson 
(S) Siw Lycke (C), Maria Granberg (MP), Ulf Hanstål (M) och Håkan Smedja (V): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderade taxor.  

Kommunfullmäktige beslutar att ytterligare en översyn av taxorna ska göras inför 
2023. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Hamnchefen 

 



 

  Kommunfullmäktige
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§ 157 Dnr 2021-000402 

Revidering av VA-plan för Lysekils kommun 

Sammanfattning 

En VA-plan (vatten- och avloppsplan) för Lysekils kommun beslutades av 
kommunfullmäktige hösten 2016. Under det senaste året har 
kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten i 
mellersta Bohuslän och LEVA i Lysekil AB gemensamt arbetat med en revidering av 
VA-planen. Fokus i revideringen har legat på att uppdatera bedömningen av 
områden som i dagsläget inte ingår i verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster och att utifrån detta förnya deras klassning.  

Förslaget till reviderad VA-plan är anpassat till samrådsversionen av ny 
översiktsplan. I VA-planen finns en övergripande tidsplanering för VA-utbyggnaden 
i ett tioårsperspektiv. 

LEVA i Lysekil AB, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten i mellersta 
Bohuslän och kommunstyrelseförvaltningen bör utöver att verka för att genomföra 
planens åtgärder även fortsätta sitt upparbetade samarbete i VA-plangruppen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 208 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-24 
VA-plan 2021 med bilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Granberg (MP), Jan-Olof Johansson (S) och Wictoria Insulan (M): Bifall till 
kommunstyrelsen förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar den reviderade VA-planen och ger 
kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten i 
mellersta Bohuslän samt LEVA i Lysekil AB i uppdrag att genomföra de i planen 
angivna åtgärderna. 

Beslutet skickas till 

LEVA i Lysekil AB 
Miljöenheten i mellersta Bohuslän 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Avdelningen för hållbar utveckling 
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§ 158 Dnr 2021-000231 

Revidering av Riktlinjer för intern kontroll 

Sammanfattning 

Då de gamla riktlinjerna för intern kontroll gällde till och med 2020 har nya 
riktlinjer utarbetats.  

Arbetsprocessen med intern kontroll har visat sig kunna bli mer effektiv och utifrån 
det har vissa justeringar i riktlinjerna gjorts. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 209 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-09 
Riktlinjer för intern kontroll 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer reviderade riktlinjer för intern kontroll. Riktlinjerna 
gäller även för de helägda kommunala bolagen.  

Riktlinjerna ersätter tidigare Riktlinjer för intern kontroll, LKS 2017–588. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämner och förvaltningar 
Helägda kommunala bolag 
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§ 159 Dnr 2021-000457 

Revidering av arkivreglemente 

Sammanfattning 

Det föreligger ett behov av revidering av arkivreglementet som senast reviderades av 
kommunfullmäktige i november 2019. Förändringen innebär att arkivmyndigheten 
fastställer dokumenthanteringsplan för Lysekils kommun, istället för 
kommunstyrelsen och nämnder. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 210 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-09 
Reviderat arkivreglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer reviderat arkivreglemente. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
Kommunarkivet 
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§ 160 Dnr 2021-000478 

Behörighet att underteckna handlingar för Lysekils kommun - tillika 
firmatecknare 

Sammanfattning 

I Lysekils kommun dokumenteras behörighet för befattningshavare att underteckna 
handlingar kopplande till respektive förvaltning och nämnd.  

Behov har framkommit av att lista behörigheter att också underteckna handlingar 
övergripande för hela kommunen. 

Förvaltningen gör bedömningen att föreslagna behörigheter svarar upp mot behov 
och också ger god rättssäkerhet. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 214 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-03 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer behörigheter att underteckna handlingar för Lysekils 
kommun tillika firmatecknare enligt följande: 

Kommundirektör  Karolina Samuelsson 

Administrativ chef  Christian Martins 

Ekonomichef   Eva-Marie Magnusson 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
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§ 161 Dnr 2021-000220 

Svar på medborgarförslag - Inrättande av ett tillgänglighetspris 

Sammanfattning 

Tillgänglighet är en prioriterad fråga i Lysekils kommun och förvaltningen ser 
generellt positivt på alla initiativ och åtgärder som kan leda till en ökad tillgänglighet 
i kommunen.  

Då Lysekils kommun har ett antal olika priser för olika ändamål och målgrupper, 
avser kommunen att under våren 2022 göra en översyn och ett omtag av de priser 
och utmärkelser som finns i dagsläget. I det arbetet ingår även tillgänglighet. När 
översynen är klar, kommer en samlad bedömning göras avseende nytta, behov och 
effekter av de befintliga priserna. Detta kan leda till att vissa priser och utmärkelser 
avskaffas medan andra nya införs. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 215 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-19 
Medborgarförslag 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulf Hanstål (M), Siw Lycke (C), Håkan Smedja (V), Ann-Charlotte Strömwall (L), 
Christina Gustavsson (S), Ricard Söderberg (S), Maria Granberg (MP) och Daniel 
Arvidsson (SD): Bifall till medborgarförslaget. 

Jan-Olof Johansson (S) och Ronald Rombrant (LP): Bifall till kommunstyrelsen 
förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt medborgarförslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställarna 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 162 Dnr 2021-000511 

Anmälningsärende till kommunfullmäktige 2021-12-15 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende i protokoll 2021-12-15 

 Beslut om valdistriktsindelning för Lysekils kommun 

 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige för 

Sverigedemokraterna 
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