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Från: Magnus Elisson 
Skickat: den 18 februari 2022 14:43 
Till: Mari-Louise Dunert 
Ämne: Avsägelse 
 
Hej. 
 
Härmed avsäger jag mig alla politiska uppdrag i Lysekils kommun. 
 
Jag hoppas att ni alla jobbar vidare för kommuninvånarnas bästa , och tittar mindre på vilken färg slipsen 
har. 
 
MVH Magnus Elisson 
 
Hämta Outlook för iOS 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fo0ukef&data=04%7C01%7CMari-Louise.Dunert%40lysekil.se%7Ce7977b6292974666633208d9f2e4a5a7%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637807886112545563%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QrCK7%2Buy6f9kJH4uoda%2B82sWZd8%2Bgq9fh48DO4twqy0%3D&reserved=0


Från: Catharina Hansson <nina-hansson@telia.com> 
Skickat: den 27 februari 2022 20:33 
Till: Registrator Lysekils kommun; Mari-Louise Dunert 
Ämne: Avsägelse valnämnden 
 
Hej 
Härmed avsäger jag mig min plats som ersättare i valnämnden. 
 
Lysekil 220227 
 
Vänligen 
Catharina Hansson, Lysekilspartiet 



Från: Ann-Britt Karlsson 
Skickat: den 10 mars 2022 19:50 
Till: Registrator Lysekils kommun 
Ämne: avsägelse 
 
Jag, Ann-Britt Karlsson, avsäger mig min plats som ersättare i utbildningsnämnden, med omedelbar 
verkan. 
 
Med vänlig hälsning 
Ann-Britt Karlsson 



Från: Piotr Warta 
Skickat: den 10 mars 2022 20:40 
Till: Registrator Lysekils kommun 
Ämne: Avsägelse 
 
Jag avsäger mig, mitt uppdrag som ledamot i Socialnämnden med omedelbart verkan. 
 
2022-03-10 
Piotr Warta 
Sverigedemokraterna 
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§ 38 Dnr 2022-000082 

Godkännande av granskningsutlåtande och antagande av detaljplan för 
Sävens camping, Lyse 1:3 m.fl. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Sävens 
camping, Lyse 1:3 m.fl.  

Syftet med detaljplanen är att förbättra situationen i området genom planmässig 
reglering av mark- och vattenområden. Detta gäller för verksamheten, 
uppställningsplatser inom strandskyddat område samt förhållande till kringliggande 
fastigheter. 

Detaljplanen omfattar fastigheterna Lyse 1:3 och en arrenderad del av Lyse 1:27. 

Kommunstyrelseförvaltningen anser att detaljplanens intentioner bidrar till 
möjligheterna att nå visionen och de mål som antagits. Förvaltningen konstaterar 
vidare att relevanta kommunala styrdokument beaktats i förslaget. 

Planförslaget anses vara förenligt med översiktsplanen för Lysekils kommun, ÖP 06. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-05 
Checklista för Sävens camping, Lyse 1:3 m.fl. Lyse, Lysekils kommun  
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-27, § 10 med bilagor 
https://lysekil.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-
detaljplaner/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/lyse.html 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Sävens 
camping, Lyse 1:3 m.fl. Lyse, Lysekils kommun. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 

2022-02-05 

Dnr 

LKS 2022-000082 
 
Avdelningen för hållbar utveckling 
Michael Johansson, 
michael.johansson@lysekil.se 
 
 

Yttrande granskning detaljplan för Sävens camping, Lyse 1:3 
m.fl. Lyse, Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Sävens 
camping, Lyse 1:3 m.fl.  

Syftet med detaljplanen är att förbättra situationen i området genom planmässig 
reglering av mark- och vattenområden. Detta gäller för verksamheten, 
uppställningsplatser inom strandskyddat område samt förhållande till 
kringliggande fastigheter. 

Detaljplanen omfattar fastigheterna Lyse 1:3 och en arrenderad del av Lyse 1:27. 

Kommunstyrelseförvaltningen anser att detaljplanens intentioner bidrar till 
möjligheterna att nå visionen och de mål som antagits. Förvaltningen konstaterar 
vidare att relevanta kommunala styrdokument beaktats i förslaget. 

Planförslaget anses vara förenligt med översiktsplanen för Lysekils kommun, ÖP 
06. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Sävens 
camping, Lyse 1:3 m.fl. Lyse, Lysekils kommun. 

Ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Sävens 
camping, Lyse 1:3 m.fl.  

Syftet med detaljplanen är att förbättra situationen i området genom planmässig 
reglering av mark- och vattenområden. Detta gäller för verksamheten, 
uppställningsplatser inom strandskyddat område samt förhållande till 
kringliggande fastigheter. 

Detaljplanen omfattar fastigheterna Lyse 1:3 och en arrenderad del av Lyse 1:27. 

Förvaltningens synpunkter  

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 
ställningstaganden i planen och planprocessen ingår inte i förvaltningens 
granskning.  

Detaljplanen omfattar fastigheterna Lyse 1:3 och en arrenderad del av Lyse 1:27. 

Planområdet är i översiktsplanen (ÖP06) i huvudsak utpekat som ”R12” (område 
för fritids- och turistanläggning) och till en mindre del som ”R13” (område särskilt 
värdefullt för rekreation).  

http://www.lysekil.se/


 

Tjänsteskrivelse Sid 2/2 

 

Dnr 

LKS 2021-000465 

 

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se 

Förvaltningens synpunkter framgår i checklista för Sävens camping, Lyse 1:3 m.fl. 
Lyse, Lysekils kommun, bilaga 1  

Kommunstyrelseförvaltningen anser att detaljplanens intentioner bidrar till 
möjligheterna att nå visionen och de mål som antagits. Förvaltningen konstaterar 
vidare att relevanta kommunala styrdokument beaktats i förslaget. 

Planförslaget anses vara förenligt med översiktsplanen för Lysekils kommun, ÖP 
06. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Michael Johansson 
Avdelningschef hållbar utveckling 

 

Bilagor 

Checklista för Sävens camping, Lyse 1:3 m.fl. Lyse, Lysekils kommun  
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-27, § 10 med bilagor 
https://lysekil.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-
detaljplaner/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/lyse.html  

 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 

http://www.lysekil.se/
https://lysekil.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/lyse.html
https://lysekil.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/lyse.html


Checklista för yttrande av samrådshandling detaljplan för:

Grönskult 1:42 m.fl., Södra Stockevik Skaftö

Strategiska dokument

Översiktsplan ÖP 06

Bostadsförsörjningsprogram

Kulturmiljöprogram

Grön strategin

Näringslivsstrategi

Destinationsstrategi

Riktlinjer för strukturerat miljöarbete

Riktlinjer för laddinfrastruktur

Riktlinjer för integrationsarbete

Riktlinjer för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Energiplan 2008



Checklista för yttrande av samrådshandling detaljplan för:

Saknar koppling Planen har tagit hänsyn

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X



Planen har ej tagit hänsyn Kommentar
Planförslaget är förenligt med 

intentionerna för mark och 

vattenanvändning i ÖP 06

Området ligger inte inom någon 

utpekad kulturmiljö. Efter utförd 

arkeologisk utredning bedömer 

Bohusläns museum att det inom 

utredningsområdet endast är 

kolerakyrkogården som är av sådan 

art att den behöver bevaras. Ingrepp i 

fornlämningen Skaftö 24 kräver 

Länsstyrelsens tillstånd enligt 2 kap 

KML och en slutundersökning krävs 

inför kommande exploatering av väg

Grönstrategin har beaktats i 

planförslaget.

Planförslaget är i linje med 

näringslivsstrategins intentioner

Planförslaget är i linje med 

destinationsstrategins intentioner

laddningsinfrastruktur ska finnas inom 

planområdet



Dnr: B-2019-69
Datum: 2021-10-22

Justerad: 2022-01-04
ANTAGANDEHANDLING      

Detaljplan för
SÄVENS CAMPING  
Del av Lyse 1:3 m.fl. 
Lysekils kommun

HANDLINGAR
- Planbeskrivning
- Plankarta (justerad 2022-01-04)
- Fastighetsförteckning (2021-09-22)
- Utredningar
 Dagvatten (Sweco Environment AB, 2020-03-17)
 MUR/GEO Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (ÅF   
 Infrastructure AB, 2019-11-06)
 PM Geoteknik (ÅF Infrastructure AB, 2020-03-06)
 Bergteknik (ÅF Infrastructure AB, 2019-09-11)
 PM Bergteknik, inspektion och utförda åtgärder (AFRY, 2020-12-07)
 Brandtekniskt utlåtande (AFRY, 2020-04-28)
- Riktlinjer och ställningstaganden kopplade till campinganläggningar i   
   Lysekils kommun (Avdelningen för Plan och Bygg, 2021-09-23)
- Beslut om campingverksamhet på strandskyddat område på fastigheten Lyse  
   1:27, Lysekils kommun (Länsstyrelsen, 2006-05-29)
- Samrådsredogörelse (2020-09-21)

PLANBESKRIVNING
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INLEDNING
Bakgrund
Sävens Camping AB har skickat in en ansökan om planbesked för egen fastig-
het, Lyse 1:3, samt arrenderad del av fastighet Lyse 1:27, som ägs av Skalhamns 
Fiskehamnsförening UPA. Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-30 § 197 om att 
bevilja ansökan om planbesked.

Enligt företrädare för Sävens camping AB startade campingverksamheten i mit-
ten av 1950-talet. 
Under en period på 1990-talet bytte campingen ägare ett flertal gånger innan 
den slutligen köptes av Sävens campingklubb, som i och med detta ombildades 
till Sävens camping AB. Det finns flera ärenden, från början av 90-talet, som be-
handlade ansökningar om utökning av camping/stugby som fick avslag i bygg-
nadsnämnden med motiveringen att området saknar detaljplan och att mark-
användningsfrågorna borde lösas innan ärendet kunde avgöras. Campingen har 
även utökats utan lov, och som följd blivit pålagt krav av länsstyrelsen om att 
återställa platsen till tidigare utformning.    
Under nuvarande fastighetsägare har det ansökts om, och beviljats bygglov för en 
villavagn samt en nybyggd servicebyggnad.

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att förbättra situationen i området genom planmässig 
reglering av mark- och vattenområden. Detta gäller både själva verksamheten, 
uppställningsplatser inom strandskyddat område samt förhållande till kringlig-
gande fastigheter. 
På fastigheterna finns det idag cirka 80 uppställningsplatser för vagnar, varav 75 
är fasta platser och resterande fem hyrs ut säsongsvis. Sökande vill med en detalj-
plan få riktlinjer för placering av vagnarna samt grad av privatisering. Syftet med 
detaljplanen är även att införa bygglovsbefriade åtgärder. På så vis slipper varje 
enskild vagn skicka in en egen ansökan om bygglov vid exempelvis byte av vagn.

Planen innebär i korthet att det på del av mark på fastigheten Lyse 1:3 och arren-
derad del av Lyse 1:27, som är belägen närmast havet, delvis tillåts camping under 
april till och med september och delvis tillåts att befintlig camping fortsätter med 
helårsuppställning under förutsättning att ytterligare exploatering ej sker. Dessa 
områden täcks även av strandskydd, men som nämnts ovan har området använts 
för campingändamål redan innan strandskyddsbestämmelserna utfärdades. 
I övrig del av planområdet bekräftas i huvudsak pågående markanvändning i 
plankartan med möjlighet för permanent uppställning av villavagnar och hus-
vagnar. 
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Definitioner
I planbeskrivningen används nedanstående begrepp:

Campinganläggning  Avgränsat område för camping. Inom området ingår  
    även fasta anordningar som exempelvis villavagnar,  
    uthyrningsstugor, mindre mataffärer och restaurang 
    er, plank, parkeringsplatser, samt servicebyggnader  
    som toalett- och duschbyggnader, reception, kiosker  
    och förråd. 

Servicebyggnad   Byggnad för drift av anläggningen såsom reception,  
    kiosk, butik, restaurang, hygienutrymmen eller lik 
    nande.

ÖP06    Kommunens gällande översiktsplan från 2006

Planprocessen
Planarbetet handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap 7 §, Plan- 
och bygglagen, då förslaget bedöms vara av begränsad betydelse, sakna intresse 
för allmänheten samt är förenligt med kommunens översiktsplan.

 

AntagandeGranskning

La
ga

 k
ra

ft

Samråd

Preliminär tidplan för planarbetet
Samråd   april-juni 2020
Beslut om granskning okt 2021
Granskning   okt-nov 2021 
Antagande i SBN  jan 2022

PLANDATA
Lägesbestämning, areal och avgränsning
Detaljplanen omfattar de av campingen ianspråktagna delarna av fastigheten 
Lyse 1:3 och 1:27. 
Planområdet är beläget mellan Slotteberget och Humlekärrsberget i Skalhamn. 
I norr angränsar planområdet till strand och hällmark, och i söder till 
bebyggelsen i Skalhamn samhälle.
Storleken på planområdet är 2 hektar.
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Planområdets läge

Karta över planområdet

Markägoförhållanden
Sävens Camping AB är ägare till fastighet Lyse 1:3 samt arrenderar en del av fast-
ighet Lyse 1:27, som i sin tur ägs av Skalhamns Fiskehamnsförening UPA.
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AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB
I miljöbalkens 3 kap ”Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- 
och vattenområden” föreskrivs bland annat att särskild hänsyn skall tas till 
områden som är ekologiskt känsliga, av betydelse för fiske och vattenbruk, som 
har stora natur- och kulturvärden och är av betydelse för friluftslivet. Sådana 
områden ska så långt som möjligt skyddas från åtgärder som påtagligt kan 
skada värdena eller försvåra näringarnas bedrivande.

Planområdet berörs inte av några riksintressen enligt miljöbalkens 3 kap. 

Särskilda hushållningsbestämmelser och Natura 2000, 4 kap MB
Sävens Camping ligger inom en del av Lysekils kommun som är av riksintresse 
för turism och friluftsliv (MB 4 kap. 2§) vilket främst bevakar det rörliga 
friluftslivets intressen. 
Den omfattande servicen i orter och städer utmed kusten är av största betydelse 
för turismen och friluftslivet. Det är också där som anläggningar för friluftslivets 
och turismens servicebehov har utvecklats mest. En god service och många 
turister är i många fall en förutsättning för de helårsboende människornas 
möjligheter att fortsätta att bo och verka i kustområdet och därmed bevara 
värdena. 
Detaljplanen bekräftar att delar av campingen är avsatt till säsongsbetonad 
camping. Den reglerar även att ytterligare ianspråktagande av mark inte är 
möjlig och kommer därmed inte att utgöra något hinder för friluftslivet.

Planområdet omfattas även av riksintresse för högexploaterad kust (MB 4 kap. 
4§) där fritidsbebyggelse endast får komma till stånd i form av kompletteringar 
till befintlig bebyggelse. Planområdet ligger inom ett redan utbyggt område och 
förväntas inte påverka Bohuskustens natur- och kulturlandskap ytterligare. 
Planförslaget innebär däremot en förbättring av situationen på en befintlig 
camping. Planförslaget bedöms därmed vara förenligt med bestämmelserna i 
miljöbalkens 4 kap.

Planområdet ligger inte inom eller i anknytning till Natura 2000 område.

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB
Enligt Miljöbalken 5 kap 1 § får regeringen för vissa geografiska områden eller 
för hela landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller 
miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa och 
miljö eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller 
miljö (miljökvalitetsnormer). 
Genomförandet av vattenförvaltningen, som är det svenska genomförandet av 
EU:s vattendirektiv, innebär att Sveriges vattenmyndigheter ska kartlägga och 
analysera alla vatten, fastställa mål/kvalitetskrav och upprätta åtgärdsprogram 
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för vattenmiljöerna i Sverige samt övervaka dem. Miljökvalitetsnormerna 
anger de kvalitetskrav som kommer att gälla för vattenmiljöerna. Målet är att 
alla vatten (yt-, kust- och grundvatten) ska nå minst god status under perioden 
2015-2027. 

Enligt för detaljplanen framtagen dagvattenutredning (Sweco Environment AB 
2020-03-13) avrinner planområdet till Yttre Brofjorden som är klassad som 
kustvattenförekomst och uppnår måttlig för ekologisk status. Avledningen av 
dagvatten sker direkt till recipienten utan påverkan på något nedströmsområde 
och därför behöver ingen fördröjningsvolym skapas för att omhänderta 
dagvattnet. När dagvattnet når vattenförekomsten kommer de däremot att 
blandas.
De lösta och biotillgängliga halterna utgör endast en andel av de totala halterna 
som har beräknats för dagvattnet. Den sammanfattande bedömningen är 
att den ekologiska och kemiska ytvattenstatusen i vattenförekomsten inte 
försämras på grund av planområdets nyttjande och möjligheteten att uppnå 
miljökvalitetsnormerna i sin helhet inte heller bedöms att försvåras till följd av 
beskriven exploatering.

Strandskydd
Delar av planområdet omfattas av strandskydd. Cirka en fjärdedel av vagnarna 
står inom, eller på gränsen till, strandskyddat område. Detta har tidigare 
behandlats av Länsstyrelsen (LST) som i ett beslut från 2006-05-29, meddelar 
att några av dessa vagnar måste flyttas utom säsong medan de andra vagnarna 
kan stå kvar hela året, men ytterligare utvidgning eller privatisering är inte 
tillåten. Detaljplanen är upprättad i linje med länsstyrelsens beslut. 
I enlighet med 7 kap 18 a-d § miljöbalken krävs det dispens för uppförande och 
ändring av byggnader eller andra dispenspliktiga åtgärder inom strandskydd.
Ansökan om dispens skickas till kommunens miljöavdelning.

Lokala miljömål
De lokala miljömålen som redovisas i ÖP06 samt dess aktualitetsförklaring 
från 2010 ska integreras i samhällsplaneringen och balanseras mot sociala och 
samhällsekonomiska intressen. De lokala miljömålen stämmer överens med de 
regionala miljömålen (antagna 2013) samt regionala tilläggsmål (antagna 2015), 
undantaget det regionala målet ”Storslagen fjällmiljö” då det inte är aktuellt i 
länet. 
Detaljplanen omfattas av miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och 
skärgård”. Då syftet med planen är att förbättra situationen i området 
genom planmässig reglering av mark- och vattenanvändning kopplat till 
fritidsbebyggelse och turism anses detaljplanen vara förenlig med miljömålet.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
I ÖP 06 anges delar av marken i området som lämplig för fritids- och 
turistanläggning respektive värdefull för rekreation. Detta stämmer väl överens 
med befintlig markanvändning på campingen, som är tänkt att fortsätta 
bedrivas. För att säkerställa rekreationsmöjligheterna i området är det viktigt 
att begränsa markanvändningen till dagens utsträckning.

Kommunala planer
Skalhamnsområdet är inte upptaget i Lysekils kommuns VA-plan. Riktlinjer för 
dagvattenhantering återfinns däremot i kommunens dagvattenpolicy.

Detaljplaner
Planområdet är idag inte detaljplanelagt. Det finns en detaljplan sen tidigare 
i Skalhamn som tillåter bostadsanvändning, Detaljplan för Sandåker 1:26 och 
1:43 samt Slättna 1:46 och 1:63. För övrigt är det ytterligare en plan under 
framtagande i campingens omgivning, detaljplan för Norra Skalhamn, del av 
Lyse 1:2 och 1:57. 

Planprogram
Det har inte upprättats något planprogram.

Campingutredning
Behovet av att utreda vissa begrepp kopplade till hantering av plan- och 
byggfrågor har gemensamt identifierats av plan- och bygglovsenheterna på 
avdelningen för Plan och Bygg i Lysekils kommun. Ett samarbete mellan de två 
enheterna under våren 2021 har lett fram till en campingutredning, daterad 
2021-09-23. I utredningen har det tagits utgångspunkt i ett underlag till 
handledning för anläggande och utveckling av campingplatser 2016: Camping 
– Planering, prövning och tillsyn, som Strömstads kommun har tagit fram i 
samarbete med Region Gotland.
I utredningen är fokus satt på att definiera begrepp samt ta fram tydliga 
ställningstaganden kopplade till hur en campinganläggning ska vara fysiskt 
uppbyggd i enlighet med Plan- och Bygglagen, PBL. Andra kommunala 
frågor som rör campingverksamhet, som exempelvis näringslivsfrågor 
samt miljöfrågor, som ej regleras i PBL, kommer ej att behandlas i denna 
utredning, men kan komma att behandlas i framtida uppdaterad version av 
detta dokument alternativt i ett annat sammanhang (ÖP, näringslivsstrategi, 
destinationsstrategi).
Utredningen kommer först att fungera som en bilaga till planhandlingarna 
för detaljplanen för Sävens Camping, Lyse 1:3 m.fl. och därmed godkännas i 
samhällsbyggnadsnämnden för utskick på granskning. Därefter kommer den 
även att användas i vidare hantering av plan- och bygglovsärenden.
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BEHOVSBEDÖMNING AV MKB 
Under framtagandet av aktuellt planförslag genomförs en så kallad 
undersökning för att bedöma om planens genomförande kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. 

Sammanfattning
Kommunen har identifierat omständigheter som talar för eller emot en 
betydande miljöpåverkan enligt PBL 5 kap 11 § och miljöbalken 6 kap 6 § 
för aktuell plan och har därefter bedömt att planförslaget är förenligt med 
bestämmelserna i Miljöbalken.
Regleringen av markanvändningen berör en befintlig campinganläggning 
och innebär ingen ytterligare exploatering. Planförslaget medför därför ingen 
skada på natur- och kulturvärden i området. Planförslaget berör inget Natura 
2000-område, medför inte någon skada på riksintressen eller åsidosätter 
miljökvalitetsnormer. Inte heller motverkas lokala/nationella miljömål. 
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan. 
Kommunens första bedömning skickas på undersökningssamråd till 
länsstyrelsen.

Kommunens ställningstagande
I samband med att detaljplanen skickas ut på samråd ges länsstyrelsen tillfälle 
att yttra sig i ett undersökningssamråd. Syftet med undersökningssamrådet 
är att det ska bidra med information till kommunens bedömning om 
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Länsstyrelsen har skriftligen meddelat (2020-06-18) att de delar kommunens 
åsikt om att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön och att en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, således inte behöver tas fram. 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER
Natur

Mark och vegetation
Förutsättningar: 
Planområdet för Sävens Camping är cirka 2 hektar stort. Den största delen 
utgörs främst av gräsytor som nyttjas till uppställning av husvagnar samt 
mindre grusvägar genom området. 
Väst om planområdet finns även en liten vik med en strand på cirka 1600 m², 
där nivån ligger strax ovanför havsnivån. Resterande område, där de flesta 
vagnar och faciliteter är placerade, ligger ungefär mellan 2 och 4 meter över 
havet. 
Inom området återfinns även Skalhamnsbäcken, med ett djup på cirka 2 meter 
under marknivå, flödandes från sydost till nordväst. Vattendrag har strukturer 
och vattenflöden som ger möjlighet till livsmiljöer och spridningsvägar för vilda 
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växt- och djurarter som en del i en grön infrastruktur. 

Planförslaget: 
Planförslaget innebär inga ändringar av marken inom planområdet. 
Förslaget bedöms således ej heller medföra någon påverkan på 
Skalhamnsbäckens biologiska värden. I syfte att upprätthålla de befintliga 
livsuppehållande biologiska systemen, som är kopplade till Skalhamnsbäcken, 
ska däremot ett skyddsavstånd hållas mellan bäcken och byggnader samt vagnar 
med tillbehör så att det finns möjlighet för vegetation, i form av exempelvis 
mindre buskar, att växa upp och ge bäcken skugga. Detta skyddsavstånd 
regleras genom en egenskapsbestämmelse på plankartan och har i dialog med 
miljöenheten bestämts till en meter.

Geoteknik
Campingen omges till stor del av berg i dagen. Berget framträder främst öst om 
planområdet. Här sträcker sig berget upp till ca 15 meter över havsnivå. 
Utöver bergpartierna framträder även bergsslänter i syd- och nordväst. Dessa 
bergsslänter sträcker sig endast upp till 2,5 meter i höjd över marknivå innanför 
campingområdet.
ÅF Infrastructure AB/AFRY har utrett de geo- och bergtekniska förhållandena 
på och i anslutning till planområdet, 2019-11-07 och 2019-09-11. Resultatet 
av utredningarna redovisas i följande text, uppdelat i tre rubriker: skredrisk, 
bergras och blocknedfall samt radon.

Skredrisk
Förutsättning:
Enligt utredningarna har ingen pågående omfattande erosion observerats i 
bäckfåran, därför bedöms inget erosionsskydd vara nödvändigt i dagsläget. 
Resultatet av beräkningarna visar att stabiliteten mot bäcken i undersökt 
område uppfyller kraven för säkerhet mot skred för glidytor som slår upp i höjd 
med uppställningsplatserna för villavagnarna. 
Även mindre glidytor som inte träffar uppställningsplatserna har i 
beräkningarna tillfredställande säkerhet.
Sättningar och bärighet bedöms inte vara ett problem med hänsyn till områdets 
användning som campingyta. Små sättningar kopplade till låg packningsgrad 
i ytliga jordlager kan tänkas uppstå under stöd till villavagnar. Detta bedöms 
dock inte vara ett problem som kräver något annan än eventuellt lokal åtgärd.

Planförslaget:
Även om glidytorna i beräkningarna har tillfredställande säkerhet är de svåra att 
med tillförlitligt resultat bedöma då lokala variationer i geometri och eventuellt 
lokala svagheter i jorden spelar en avgörande roll. Hänsyn bör tas till att lokala 
små släppor/ skred inte kan uteslutas. Med anledning av detta rekommenderas i 
den geotekniska utredningen att ett avstånd från släntkrön på minst 1 m hålls. I 
likhet med rekommenderat skyddsavstånd för att ge rum för växtlighet regleras 
detta i planen med en bestämmelse om att inom detta avstånd till släntkrön ska 
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marken hållas fri från byggnader och vagnar med tillbehör. 
Befintliga staket, trädäck eller andra lätta objekt tillhörandes 
uppställningsplatserna som redan finns på plats bedöms inte påverka 
stabiliteten och kan stå kvar förutsatt att de inte lutar synbart. Lutande 
objekt ska flyttas utanför angivet avstånd. Vid nyetablering ska ett minsta 
avstånd på 1 m från släntkrön hållas för alla ovan nämnda tillbehör till 
uppställningsplatserna.

Blocknedfall och bergras
Förutsättning:
I den bergtekniska utredningen har planområdet delats upp i fyra geografiska 
zoner. Dessa beskrivs nedan.

Ortofoto med undersökt område markerat i rött. De fyra olika zonerna av berg i dagen, samt 
en bäck är markerade.

Zon 1 
Berggrunden i zon 1 har gynnsamma spricksystem och anses inte behöva några 
åtgärder. 

Zon 2 
Mindre block återfinns i detta område likväl den södra delen i zon 2. Här 
rekommenderas bergrensning av mindre block efter kontroll med skrotspett. 
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Zon 3 
Berggrunden i zon 3 är det område som har högst risk för blocknedfall. Det finns 
två stora bergpartier som anses potentiellt ostabila och inneha skiviga brott som 
stupar ut ur skärningen. I dessa bergpartier kan det behövas bergförstärkande 
åtgärder i form av bultning beroende på förekomsten av ett ytterligare 
spricksystem som kan ligga i bakkanten av berget. 
Zon 4 
Bergsförhållandena i zon 4 likt zon 1 är gynnsamma och anses inte behöva några 
åtgärder.

Planförslag:
De rekommenderade åtgärderna i zon 2 och 3 har utförts inför att detaljplanen 
har skickats ut på samråd. Cirka fyra kubikmeter berg rensades ner. Åtgärderna 
har beskrivits av AFRY i ”PM för bergteknik, inspektion och utförda åtgärder” 
(2019-12-19).
Under bergförstärkningen identifierades två ytterligare platser med lösa block. 
Dessa bedöms inte rasa ner utan yttre åverkan i dagsläget. De skulle däremot 
kunna tas ner med spett. På grund av blockens höjd och position valdes det 
att inte rensa dessa då risken bedömdes alltför stor att träffa underliggande 
husvagnar.
På det ena stället sattes expanderbult ut som markörer för att senare kunna 
identifiera om frost på vintern påverkat blockets position. 
Statusen på bergskärningen i zon 3 förbättrades ytterligare under 2020 då 
resterande potentiellt instabila block från åtgärdsentreprenad 2019 har säkrats 
med dubb. Dessa åtgärder beskrivs i PM Bergteknik, inspektion och utförda 
åtgärder (AFRY, 2020-12-07).

Radon
Förutsättningar:
Boverkets byggregler anger att gränsvärdet för radonhalt och gammastrålning i 
nya byggnader är 200 Bq/m3 inomhusluft respektive 0,3 µSv/h. Detta gäller för 
rum där människor vistas mer än tillfälligt. 
Berggrunden inom campingområdet innehåller höga värden radon och 
klassificeras därför som ett högradonriskområde. Detta beror på den 
högstrålande Bohusgraniten som förekommer i området. 

Planförslaget:
Byggherren ansvarar för att Boverkets byggregler uppfylls.

Bebyggelseområden

Bebyggelse
Förutsättningar: 
Det har bedrivits camping på området sedan mitten av 1950-talet. På 60-talet 
kom de första villavagnarna, som står längs med Humlekärrsberget. Det byggdes 
även altaner och vagnarna var uppställda hela året. På 90-talet fick alla vagnar 
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tillåtelse av campingägaren att var uppställda året runt. 
Idag finns det 75 villa- och husvagnar med fasta platser inom planområdet. På 
de fasta platserna är vagnarna uppställda under hela året. Såväl husvagnar upp-
ställda under längre tid än en normal semesterperiod som villavagnar omfattas 
enligt 9 kap. 2 § PBL av bygglovsplikt, då de per definition är byggnader och det 
krävs bygglov vid nybyggnad och väsentliga ändringar. Flyttning av en befintlig 
byggnad till en annan plats jämställs i det avseendet med nybyggnad. Detsamma 
gäller för byte av villavagn eller husvagn.
I tillägg till de fasta platserna finns det även fem stycken platser som hyrs ut un-
der sommarsäsongen. 

Altaner på högst 1,2 meter över marken har i rättspraxis ansetts vara bygglovs-
befriade. Det finns även rättsfall där fristående altaner under 1,2 meters höjd 
har ansetts bygglovsbefriade. Andra bestämmelser, exempelvis gällande strand-
skydd, kan dock hindra att fristående altaner byggs på vissa ställen.

På fastigheten Lyse 1:27 i den nordliga delen av planområdet nyttjar Sävens cam-
ping marken till uppställning av båtar och kärror enligt ett arrendeavtal med 
Skalhamns hamnförening från 2016. 

Campinganläggningen inkluderar en servicebyggnad, som är påkopplad kommu-
nalt vatten- och avloppsnät, samt en förrådsbyggnad. 

Planförslaget: 
I länsstyrelsens beslut från 2006 gällande campingverksamhet på strandskyddat 
område föreläggs Sävens Camping att uppfylla villkor att tillse att campingan-
läggningen inte utvidgas eller att befintliga vagnar privatiseras ytterligare inom 
strandskyddat område.  I syfte att bekräfta den befintliga bebyggelsen inom cam-
pinganläggningen på strandskyddat område samt förtydliga vad Länsstyrelsens 
krav innebär har campinganläggningen med uppställningen av hus- och villavag-
nar samt servicebyggnadernas utformning reglerats i detaljplanen med utnytt-
jandegrad och utformningsbestämmelser som styr area och höjd på byggnader 
och långtidsuppställda vagnar med förtält utifrån befintlig situation. Även antalet 
uppställningsplatser regleras i plankartan där uppställning hela året är tillåtet 
inom strandskyddat område.
Den delen av campinganläggningen som inte ligger inom strandskyddat område 
regleras också med bestämmelser om area samt höjd, men däremot inte med be-
stämmelse om antal tillåtna uppställningsplatser.

I syfte att underlätta för framtida ändringar av bebyggelsen och uppställning in-
förs det bygglovsbefriade åtgärder för husvagnar och villavagnar med förtält och 
altan samt stugor för uthyrning och tillhörande förråd. Bygglovsbefrielsen gäller 
under förutsättning att dessa uppförs enligt övriga planbestämmelser gällande 
utnyttjandegrad, utformning och att avstånd till byggnad inte underskrider 8,0 
meter. Exempel på ändring kan vara underhåll, flytt eller byte av vagn. För de 
åtgärder som ej uppfyller kraven för bygglovsbefrielse krävs bygglov.
Det införs även bygglovsbefriade åtgärder för uppställning av båtar och tillhö-
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rande kärror i den nordliga delen av planområdet samt för den delen av camping-
anläggningen som inte ligger inom strandskydd.
Både bygglovsbefriade samt bygglovspliktiga åtgärder inom strandskydd ska fö-
regås av godkänd strandskyddsdispens.

Användningsbestämmelsen för tillfällig vistelse, O, innefattar även stugor för ut-
hyrningsändamål. Detta medges inom den södra delen av planområdet, som ej 
berörs av strandskydd. I enlighet med kommunens campingutredning (2021-XX-
XX) tillåts stugor med en bruttoarea på maximalt 30 m2.

Omgivningar och service
Förutsättningar: 
Sävens camping ligger i den norra delen av Skalhamn. Norr, öster och väster om 
planområdet finns det ingen bebyggelse. Campinganläggningen ligger i direkt 
anknytning till Brofjorden, inbäddad på gräsytor mellan klippor och berg. 

Enligt statistiska centralbyrån har Skalhamnssamhället cirka 150 folkbokförda 
invånare inom en landareal av cirka 53 hektar vilket gör att Skalhamn är 
den tredje mest befolkade småorten i Lysekils kommun och den andra mest 
tätbefolkade. 
Merparten av kommunens allmänna och kommersiella utbud finns i 
centralorten Lysekil. Den närmaste mataffären ligger i Dalskogen vid infarten 
till Lysekils tätort, cirka en mil bort.
Cirka två kilometer norrut ligger Preems raffinaderi, men det finns ingen visuell 
koppling från Sävens Camping.

Planförslag:
I dagsläget planeras det inte för några förändringar av service i omgivningen.

Arkeologi
Det finns inga kända fornlämningarn inom planområdet.

Kulturmiljö
Förutsättningar: 
Skalhamn ligger i ett typiskt bohuslänskt kustlandskap med gräsytor mellan 
granitkullar. I små havsvikar, som går in i landskapet, har det etablerats 
småbåtshamnar med sjöbodar. 
Skalhamn är en småort med blandad bostadsbebyggelse från äldre och nyare 
tid. Äldre trähus på torpargrund blandas med nybyggda villor. Bebyggelsen 
består främst av enbostadshus, men det finns även ett fåtal radhus. 
Enligt nuvarande campinggäster började marken nyttjas för campingändamål 
redan på 1950-talet. Historiska kartor visar att området dessförinnan nyttjades 
till åker- och betesmark. 
Skalhamn är inte utnämnt som en speciellt värdefull miljö i Lysekils program 
för vård och bevarande av kulturmiljöer. 
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Planförslaget: 
Detaljplanen kommer inte att medföra några förändringar för kulturmiljön eller 
den bohuslänska landskapsbilden.

Gator och trafik

Gator, gång- och cykelvägar 
Förutsättningar: 
Sävens camping nås från väg 162 via väg 834 och 835 samt via väg 839 mot 
Preems raffinaderi och därefter Bergrumsvägen. I ÖP 06 är väg 834, 835 
och 839 markerade som huvudstråk i Lysekils gång- och cykelnät. Även 
Bergrumsvägen är markerad som en övrig länk i GC-nätet. Bergrumsvägen är 
dimensionerad för att klara förflyttningen av omfattande sprängmassor ner till 
utfyllnadsområdet vid Basteviksholmarna. Vägen har därför bättre geometrisk 
standard och bättre bärighet än andra vägar i närområdet. 
Infarten till campingen, samt två grannfastigheter, utgörs av en grusväg, som 
underhålls av Sävens Camping AB. Västtrafik nyttjar delar av grusvägen för att 
vända sina bussar.
Vägen som går genom campingen fungerar som ankomstväg till 
uppställningsplatserna samt servicebyggnaden. I norr ändrar vägen karaktär till 
promenadstig och fortsätter dels i nordvästlig riktning ner till vattnet och dels i 
östlig riktning där den kopplar på lokalvägen upp mot Blötan.

Planförslaget: 
Det planeras inte för några ändringar beträffande väg till, samt in på 
planområdet.

Kollektivtrafik
Förutsättningar: 
Västtrafiks busslinje 853 har sin ändhållplats vid infarten till campingen. 

Planförslaget: 
Detaljplanen medför inga ändringar för kollektivtrafiken.

Parkering, varumottag, utfarter
Förutsättningar: 
Parkering av fordon sker vid sidan av uppställningsplatserna eller vid lämplig 
anslutning utan att hindra övrig framfart. Utöver detta har Sävens Camping 
kompletterat med ytterligare 6-8 parkeringsplatser både för aktieägare och 
besökande på ägd mark. På arrenderad mark finns ytterligare parkeringsplatser 
att tillgå.

Planförslaget: 
Det planeras inte för några förändringar gällande parkeringsbehovet.
Tillgänglighet
Förutsättningar: 
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Planområdet är plant med god tillgänglighet.

Planförslaget:
Inga konsekvenser gällande tillgängligheten tillkommer i och med den nya 
detaljplanen.

Friytor

Lek och rekreationsområden
Förutsättningar: 
I ÖP 06 är det markerat en möjlig sträckning för vandringsled genom 
planområdet. 
Planområdets närområde består till stor del av orörd natur som är mer eller 
mindre tillgänglig via naturstigar från vägen genom campinganläggningen. 

Planförslaget: 
Vägen genom området har prickmarkerats i syfte att säkerställa tillgängligheten 
genom området och därmed tillgodose ÖP 06 samt riksintresset för rörligt 
friluftsliv.

Teknisk försörjning

Vatten, spillvatten och dagvatten
Förutsättningar: 
VA
Servicebyggnaden, med duschar, toaletter, kök samt tvättstuga, är anslutet till 
det kommunala VA-nätet. Anslutningen är en avtalsanslutning.
Detaljplaneområdet ingår ej i verksamhetsområdet för kommunalt VA.

Dagvatten och skyfall
Sweco Environment AB har genomfört en utredning av dagvatten, skyfall och 
stigande hav. Utredningen har sammanfattats i en rapport. Dagvattenutredning 
samt detaljerad studie av skyfall och stigande hav vid Sävens Camping (2020-
03-17). Här följer en sammanfattning av innehållet i utredningen. Figurerna 
som redovisas finns med som bilagor till utredningen.
Sweco har genomfört datorsimuleringar för 10-årsregn för befintlig bäck och 
trumma genom planområdet. Den framtida översvämningsrisken har kartlagts 
med en beräkningsmodell som representerar avrinning, avledning på markytan 
och i bäck och trumma.
I en modellering av området går det att utläsa att översvämning sker då 
kapaciteten i bäckens kulvert med dimension 1 meter överskrids. Kulverten 
blir en flaskhals och vatten ställer sig i lågpunkter uppströms, se röd punkt 
i figur 1. Rekommendationen i utredningen är därmed att byta ut befintlig 
kulvert mot en kulvert med en dimension på cirka 1200 mm för att kunna 
avleda flödet. Samtidigt står det att eventuella förbättringsåtgärder längre upp i 
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dagvattensystemet, utanför planområdet, kan innebära ett behov av ännu större 
kulvert.

Figur 1. Beräknad flödesavledning vid ett klimatanpassat 10-årsregn (nuläge). Röd punkt 
markerar kulvert där trycklinjen överstiger kapaciteten i kulvert i bäcken. Tätheten på de 
svarta pilarna indikerar flödeshastigheten av det avrinnande vattnet.

Inom planområdet har campingen anlagt avledande dagvattenlösningar i 
form av dräneringsrör och stenkista med makadam för att avleda dagvatten 
från planområdet till havet. Vid skyfall har befintlig dränering underordnad 
betydelse. För ett konservativt resultat har dräneringsledningarnas 
flödeskapacitet inte beaktats i modelleringen.

I utredningen av skyfall hänvisar Sweco till Göteborgs underlag för föreslagna 
planeringsnivåer vid 100-årsregn (figur 3).  
Detta innebär att det vid skyfall ska vara tillgänglighet/ framkomlighet 
för räddningsfordon, dvs. ett maximalt vattendjup om 20 cm. Dessutom 
rekommenderas en säkerhetsnivå på 20 cm till färdigt golv vid nybyggnation 
inom detaljplanen med utgångspunkt från beräknade vattennivåer och 
vattendjup vid ett 100-årsregn.
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Figur 2. Figuren visar en nulägesbild av ett beräknat maximalt vattendjup vid ett 
klimatanpassat 100-årsregn i nuläget.

Figur 3. Exempel på visualisering av planeringsnivåer vid skyfall (Göteborgs Stad, 
Stadsbyggnadskontoret 2019).

Planförslaget:

VA
Marken ovanför de VA-ledningar som går in på planområdet och vidare till 
fastigheterna Lyse 1:53 och 1:16 har markerats i plankartan som markreservat 
för allmännyttiga ändamål. 
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Dagvatten och skyfall
Enlig Swecos utredning bör kulverten bytas ut mot en kulvert med 
större dimension. Det framgår samtidigt att det föreligger ett behov av 
förbättringsåtgärder längre upp i systemet, vilka i sin tur kan komma att 
påverka dagvattenflödet genom planområdet. Åtgärder för att förbättra 
dagvattenhanteringen inom planområdet behöver därför ses över i ett större 
sammanhang i samarbete med kommunens VA-huvudmannen, LEVA Vatten 
AB, samt övriga berörda fastighetsägare. Inför granskning av detaljplanen har 
frågan överlämnats till kommunens VA-grupp, som består av representanter 
från Leva i Lysekil AB, miljöenheten, planenheten samt avdelningen för 
Hållbar utveckling. Dagvattenproblematiken samt möjliga lösningar för Sävens 
camping, som exempelvis byte av kulvert, kommer att behandlas av VA-gruppen 
i samband med en större översyn av dagvattenförhållandena i Skalhamn.
Byte av kulvert är tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap 3§ MB.

I syfte att säkerställa byggnaders översvämningstålighet har en 
planbestämmelse som reglerar lägsta nivå på färdigt golv skrivits in i 
plankartan.

El, tele, värme
Förutsättningar: 
Varje uppställningsplats har el-anslutning (10/13/16A). Vagnarna har elektrisk 
uppvärmning.
Underjordiska el-ledningar går in till planområdet och därefter vidare till 
fastigheterna Lyse 1:56 och 1:16. 

Planförslaget:
Marken ovanför de el-ledningarna som leder vidare till grannfastigheterna har 
markerats i plankartan som markreservat för allmännyttiga ändamål. 

Avfallshantering
Förutsättningar: 
Sävens Camping AB ansvarar för avfallshanteringen på campingen. Avfallet 
samlas i utvändigt placerade kärl vid servicehuset. Rambo kör in på 
campingområdet och hämtar avfallet.

Planförslag:
Inga förändringar planeras. Rambos riktlinjer för avfallshantering ska fortsätta 
följas.

Hälsa och säkerhet

Riskanalys
Under rubriken ”Geoteknik” beskrivs risken för blocknedfall och bergras som 
har studerats i en av ÅF Infrastructure AB utförd utredning daterad 2019-09-11. 
De rekommenderade åtgärderna har utförts.
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Buller
Detaljplanen medför inga ökade störningar. 

Brandsäkerhet
Förutsättningar: 
Enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, skall ägare eller 
nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning 
hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller 
annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga 
brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. De åtgärder 
som vidtas kan vara såväl tekniska som organisatoriska. Åtgärder av teknisk 
karaktär kan till exempel vara utrustning för brandsläckning medan åtgärder av 
organisatorisk karaktär kan vara utbildning och information. Sävens camping 
har brandsläckare utplacerade över campingområdet som förnyas med jämna 
mellanrum enligt upprättat schema. Det informeras även om brandsäkerhet på 
campingens anslagstavla.

Campingen har olika typer av uppställningsplatser. De vagnar som står 
uppställda under hela året definieras som byggnader och bör således 
inte placeras närmare varandra än 8 meter om inte andra brandtekniska 
säkerhetsåtgärder vidtas (BBR 5:6). Sävens Camping AB har låtit AFRY Safety 
inventera avstånden mellan vagnarna och redogöra för minsta acceptabla 
skyddsavstånd med avseende på brandspridning mellan campingplatserna 
utifrån värmestrålningsberäkningar. Resultatet av denna utredning har 
sammanfattats i ett brandtekniskt utlåtande (2020-04-28) i vilken följande 
bedömningen att campingplatser kan uppföras på ett avstånd mindre än 8,0 
meter om det inte understiger 5,0 meter görs. Vidare ska strålningsskydd 
uppföras mellan campingplatser där avståndet underskrider 5,0 meter. I sitt 
samrådsyttrande bedömer räddningstjänsten att ett avstånd på 5,0 meter, enligt 
framtaget brandtekniskt utlåtande, inte är tillräckligt. 
För övriga vagnar, som inte är att betrakta som byggnader, föreskriver MSB 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ett avstånd mellan enheterna 
på minst 4 meter inklusive eventuella förtält.
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Rekommenderade avstånd enligt broschyr Brandsäker camping - tips och råd till dig som 
campinggäst upprättad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Denna broschyr 
tar endast upp information gällande säkerhetsavstånd för husvagnar, husbilar och tält för att 
minimera risken för att brand uppstår eller sprids. 

Planförslag:
I Boverkets Byggregler, BBR, regleras skydd mot brandspridning mellan 
byggnader. Avståndet mellan småhus, mellan komplementbyggnader eller 
mellan komplementbyggnader och småhus, ska vara minst 8 meter. Om 
avståndet mellan byggnader ska vara mindre måste det uppföras enligt gällande 
föreskrifter om skydd mot brandspridning mellan småhus, eller motsvarande 
branskyddsregler. 

I enligt med kommunens campingutredning (2021-09-23) medger detaljplanen 
att uppställning av husvagn och villavagn samt stugor för uthyrning med 
tillbehör är bygglovsbefriade under förutsättning att de står uppställda med ett 
inbördes avstånd över 8,0 meter. 
Avstånd mellan vagnar och övriga byggnader som ej är bygglovsbefriade 
hanteras i bygglovsskedet.

Havsnivåhöjning
Förutsättningar: 
Enligt länsstyrelsen rapport Stigande vatten – en handbok för fysisk planering 
med tillhörande underlag Faktablad – KUSTEN (Version 2.0) ligger delar av 
campinganläggningen inom zon 2 och 3 (2,2-3,2 meter över havet, RH2000), 
vilket innebär att det krävs åtgärder för att möjliggöra för delårsboende och 
besöksboende. 
I den nordvästra delen av planområdet ligger en liten del av campingen inom 
zon 4 (<2,2 meter över havet, RH2000). 
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Zonindelning (all mark som inte är markerad     Zonindelning och användningsområden
ligger i zon 1)

Zoner och planeringsnivåer (Faktablad - KUSTEN Version 2.0)

Planförslag:
Inom de delar av campinganläggningen som i sin tur ligger inom zon 2 och 
3 tillåts tillfällig vistelse, villavagnar, servicebyggnader samt friluftsliv och 
camping. En bestämmelse om lägsta tillåtna nivå på färdigt golv har skrivits in i 
plankartan.
I den delen av campinganläggningen som ligger inom zon 4 tillåts tält, husbil 
eller husvagn, med begränsad uppställningsperiod, då dessa innebär ett mycket 
temporärt övernattningsalternativ. De bedöms inte drabbas av direkt påverkan 
av havsnivåhöjning och tillåts således inom samtliga zoner. 
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GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor

Huvudmannaskap
Med huvudmannaskap avses bland annat iordningställande och underhåll samt 
ansvaret för allmän platsmark inom ett planområde. 
Detaljplanen innefattar ingen allmän plats och därmed heller inget 
huvudmannaskap.

Ansvarsfördelning
Fastighetsägaren/arrendatorn är ansvarig för att exploateringen inom hela 
detaljplanen blir utförd. 
LEVA i Lysekil AB är ägare till, samt ansvarig för drift av, de ledningar som i 
plankartan ligger inom markreservat för underjordiska ledningar. 
LEVA Vatten AB, som VA-huvudman, har ett ansvar för att underhålla 
diket genom planområdet för den funktion som den fyller i LEVAs 
dagvattenanläggning. För större insatser såsom ombyggnad av kulvertar, 
breddning av diken etcetera vilar ansvaret på fastighetsägaren som äger den 
mark där vattendraget löper fram.
Fastighetsägaren och eller arrendatorn i sin tur är även ansvarig för 
genomförande och drift för övriga anläggningar inom detaljplanområdet.

Avtal
Det förekommer inget behov av avtal.

Fastighetsrättsliga frågor

Markägande
Sävens camping AB är ägare till fastigheten Lyse 1:3 och arrenderar en del av 
Lyse 1:27, som i sin tur ägs av Skalhamns Hamnförening.
 
Servitut/Ledningsrätt
Förutsättningar:
Fastigheten Lyse 1:3 lastas av en ledningsrätt för vatten och avlopp, 1484-
85/29.1, samt ett officialservitut för väg, 1484-93.3, till förmån för Lyse 1:53 .

Planförslag:
Detaljplanen medför inga ändringar för servitutet. I framtiden skulle det 
däremot kunna bli aktuellt att lösa en rättighet för alla tre fastigheter som 
använder vägen. Genom lantmäteriet kan antingen ytterligare ett officialservitut 
eller en gemensamhetsanläggning bildas. Med nuvarande utformning av 
plankartan finns det inget i planen som hindrar detta.

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Detaljplanen medför inga ändringar för berörda fastigheter.
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Ekonomiska frågor

Va- anläggningsavgift 
Det är inte aktuellt med någon ny VA-anslutning.

Fjärrvärme
Det finns ingen möjlighet för påkoppling av fjärrvärme inom planområdet.

Bergras/Blocknedfall
De bergtekniska åtgärder som utförts enligt rekommendation i bergteknisk 
utredning (ÅF Infrastructure AB, 2019-09-11) har bekostats av berörd 
fastighetsägare.

Planavgift
Vid bygglovsprövning kommer inte planavgifter att tas ut. Bygglovsavgifter 
kommer att tas ut enligt gällande taxa.

Tekniska frågor 

Vatten, spillvatten och dagvatten
Vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar ska anläggas och bekostas av 
fastighetsägaren, på ett av kommunen godkänt sätt.
LEVA har ett ansvar för att underhålla diket för den funktion som den fyller 
i LEVAs dagvattenanläggningen. För större insatser såsom exempelvis 
ombyggnad av kulvertar, breddning av diken vilar ansvaret på fastighetsägaren 
som äger den mark där vattendraget löper fram.

Uppvärmning/Fjärrvärme
Det finns ingen möjlighet för påkoppling av fjärrvärme inom planområdet.

Brand och säkerhet
Det är Sävens Campings ansvar att följa Boverkets byggregler (BBR 5:6). Det 
brandtekniska utlåtandet som AFRY Safety har tagit fram på uppdrag av Sävens 
Camping AB (2020-04-28) är primärt i förhållande till brandskyddskrav i BBR 
28 (BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2019:2) samt BBRAD 3 (BFS 
2011:27 med ändringar till och med BFS 2013:12) där analytisk dimensionering 
med kvantitativ verifiering tillämpas avseende föreskrift 5:61 Allmänt under den 
överordnade föreskriften 5:6 Skydd mot brandspridning mellan byggnader.
Det är även Sävens Campings ansvar att följa Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps rekommendationer samt Statens räddningsverks allmänna råd 
och kommentarer om brandskydd vid campinganläggningar (SRVFS 2004:12). 

Bergras och blocknedfall
De rekommenderade åtgärderna i bergteknisk utredning (ÅF Infrastructure, 
2019-09-11) har utförts och beskrivits i en egen rapport PM Bergteknik, 
inspektion och utförda åtgärder (AFRY, 2020-12-07).
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Övriga frågor

Vattenverksamhet
Vid förändrad avledning, så som byte av kulvert, behöver det göras en anmälan 
om vattenverksamhet till Länsstyrelsen.

PLANPROCESSEN

Justeringar efter granskning

Följande justeringar av planförslaget föreslogs med anledning av de synpunkter 
som framfördes under granskningen: 

Plankarta:
• Administrativ bestämmelse om bygglovsbefrielse läggs till i u-områdena.
• De administrativa bestämmelsernas avgränsning i den södra delen av 

planområdet förtydligas.

Planbeskrivning:
• LEVAs synpunkter tillgodoses genom förtydliganden i planbeskrivningen. 

Ändringarna har stämts av med LEVA Vatten AB inför godkännande av 
granskningsutlåtande.

• Västtrafiks synpunkt tillgodoses genom ändring i planbeskrivningen.

MEDVERKANDE I PLANARBETET FRÅN 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Stina Norén, planarkitekt
Matti Lagerblad, plankoordinator
Maria Gillberg, samordningsansvarig
Susanna Regnér, mark- och exploateringsingenjör

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Stina Norén   
Planarkitekt
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För e ve ntue lla å tgärd e r i b äc ke n kan d e t krävas anm älan e lle r ansökan om  tillstå nd  för vatte nve rksam he t 
till Länsstyre lse n. De t är fastighe tsägare ns ansvar att se  till att e rford e rliga tillstå nd  före ligge r.
Bygglovsb e friad e  å tgärd e r e nligt b e stäm m e lse r om  änd rad  lovp likt sam t b ygglovsp liktiga å tgärd e r inom  
strand skyd d  kan b e höva före gå s av god känd  strand skyd d sd isp e ns.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

Utformning

Mark

Placering

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Ge nom förand e tid e n är 5 å r, PBL 4 kap . 21 §

Markreservat för allmännyttiga ändamål

Ändrad lovplikt

f1 Nivå  p å  färd igt golv för b yggnad e r ska vara m inst 0,3 m e te r öve r anslutand e  
m arknivå  och som  lägst 2,7 m e te r öve r angive t nollp lan om  inte  annat 
öve rsväm ningsskyd d  är anord nat till d e nna nivå , PBL 4 kap . 16 § 1 st 1 p .

e 2 Största tillå tna b yggnad sare a p e r villavagn e lle r husvagn är 25 m ², 
PBL 4 kap . 11 § 1 st 1 p .

e 3 Största tillå tna are a för altan p e r vagn är 30 m ², 
PBL 4 kap . 11 § 1 st 1 p .

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

M arke n få r inte  b e b yggas, PBL 4 kap . 11 § 1 st 1 p .

End ast up p ställd a b å tar e lle r kärror få r p lac e ras, PBL 4 kap . 11 § 1 st 1 p .

e 1 Inom  om rå d e t få r e nd ast 18,0 (m axim alt antal) villavagnar oc h husvagnar 
up p föras för p e rm ane nt up p ställning, PBL 4 kap . 11 § 1 st 1 p .

e 4 Största tillå tna b yggnad sare a p e r villavagn e lle r husvagn är 45 re sp e ktive  25 m ², 
PBL 4 kap . 11 § 1 st 1 p .

e 5 Största tillå tna are a för altan p e r vagn är 40 m ², 
PBL 4 kap . 11 § 1 st 1 p .

)—+0,0 Högsta noc khöjd  är angive t värd e  i m e te r öve r angive t nollp lan , 
PBL 4 kap . 16 § 1 st 1 p .

n1 M arke n få r e j förse s m e d  stake t, ste np lattor, rab atte r e lle r träd äck, 
PBL 4 kap . 10 §

p 1 Byggnad , villavagn, husvagn, husb il, tält sam t fasta tillb e hör till 
up p ställningsp latse rna ska p lac e ras m inst 1 m e te r frå n släntkrön ne r m ot 
b äc ke n, PBL 4 kap . 16 § 1 st 1 p .

M arkre se rvat för allm ännyttiga und e rjord iska le d ningar. Hus- och villavagnar som
e j är varaktigt förankrad e  i m arke n är tillå te t. Kvarte rsm ark, PBL 4 kap . 6 §

Bygglov krävs inte  för varaktig up p ställning av husvagn e lle r villavagn m e d  tillhörand e  förtält 
oc h altan m e d  stake t e lle r p lank up p  till 1,1 m e te r öve r m arke n, sam t tak öve r altan. 
Be stäm m e lse n gälle r und e r förutsättning att d e ssa up p förs i e nlighe t m e d  övriga 
p lanb e stäm m e lse r sam t att avstå nd  till b yggnad  inte  und e rskrid e r 8,0 m e te r. 
Be stäm m e lse n gälle r tills d e taljp lane n up p hävs. Kvarte rsm ark, PBL 4 kap . 15 § 1 st 1 p .
Bygglov krävs inte  för up p ställning av b å tar oc h  tillhörand e  kärror. 
Be stäm m e lse n gälle r und e r förutsättning att d e taljp lane n inte  änd ras e lle r up p hör 
att gälla. Kvarte rsm ark, PBL 4 kap . 15 § 1 st 1 p .
Bygglov krävs inte  för e tt förrå d  p å  m axim alt 10 m ²  b yggnad sare a p e r husvagn e lle r villavagn. 
Be stäm m e lse n gälle r und e r förutsättning att d e taljp lane n inte  änd ras e lle r up p hör 
att gälla. Kvarte rsm ark, PBL 4 kap . 15 § 1 st 1 p .

b
N

PLANHANDLINGAR
- Plankarta
- Planb e skrivning (juste rad  2022-01-04)
- Fastighe tsförte c kning (2021-09-22)
- Utre d ningar
     Dagvatte n (Swe c o Environm e nt AB, 2020-03-17)
     PM  Ge ote knik (ÅF Infrastructure  AB, 2020-03-06)
     Be rgte knik (ÅF Infrastructure  AB, 2019-09-11)
     M UR/GEO M arkte knisk und e rsökningsrap p ort/Ge ote knik (ÅF Infrastructure  AB, 2019-11-06)
     PM  Be rgte knik, Insp e ktion oc h utförd a å tgärd e r (AFRY, 2020-12-07)
     Brand te kniskt utlå tand e  (AFRY, 2020-04-28)
- Riktlinje r oc h ställningstagand e n kop p lad e  till c am p inganläggningar i Lyse kils kom m un 
  (Avd e lninge n för Plan och Bygg, 2021-09-23)
- Be slut om  c am p ingve rksam he t p å  strand skyd d at om rå d e  (Länsstyre lse n, 2006-05-29)
- Sam rå d sre d ogöre lse  (2020-09-21)

ANTAGANDEHANDLING
DETALJPLAN FÖR

Säve ns Cam p ing
De l av Lyse  1:3 m .fl.
LYSE, LYSEKILS KOM M UN
Up p rättad : 2021-10-22     Dnr: B 2019-69
Juste rad :   2022-01-04

Stina Norén
Planarkite kt
Sam hällsb yggnad sförvaltninge n

PLANBESTÄMMELSER
Följand e  gälle r inom  om rå d e n m e d  ne d anstå e nd e  b e te c kningar.
End ast angive n använd ning oc h utform ning är tillå te n.
Där b e te c kning saknas gälle r b e stäm m e lse n inom  he la p lanom rå d e t.

GRÄNSBETECKNINGAR

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

Friluftsliv oc h c am p ing, PBL 4 kap . 5 § 1 st 3 p .N
Friluftsliv oc h c am p ing, up p ställning av husvagnar 1/4 - 30/9, 
PBL 4kap . 5 § 1 st 3 p .

Planom rå d e sgräns
Använd ningsgräns
Ege nskap sgräns
Ad m inistrativ gräns
Ege nskap sgräns oc h ad m inistrativ gräns

Up p ställning av villavagnar och husvagnar,
PBL 4 kap . 5 § 1 st 3 p .

Tillfällig viste lse , PBL 4 kap . 5 § 1 st 3 p .

)0,0 Högsta b yggnad shöjd  är angive t värd e  i m e te r , PBL 4 kap . 16 § 1 st 1 p .

O1

O

Bygglov krävs inte  för stuga e lle r varaktig up p ställning av husvagn e lle r villavagn m e d  
tillhörand e  förtält oc h altan m e d  stake t e lle r p lank up p  till 1,1 m e te r öve r m arke n, sam t tak 
öve r altan. 
Be stäm m e lse n gälle r und e r förutsättning att d e ssa up p förs i e nlighe t m e d  övriga p lanb e stäm m e lse r 
sam t att avstå nd  till b yggnad  inte  und e rskrid e r 8,0 m e te r. Be stäm m e lse n gälle r tills d e taljp lane n up p hävs. 
Kvarte rsm ark, PBL 4 kap . 15 § 1 st 1 p .

N1

e 7 Av d e  sam m anslagna are orna, som  tillå ts i e 4, e 5 oc h e 9, få r m axim alt 60 m ² 
utgöras av vagn oc h förtält sam t m axim alt 85 m ² utgöras av vagn, 
förtält och altan, PBL 4 kap . 11 § 1 st 1 p .

e 6 Av d e  sam m anslagna are orna, som  tillå ts i e 2, e 3, oc h e 9 få r m axim alt 85 m ² 
utgöras av vagn, förtält sam t altan, PBL 4 kap . 11 § 1 st 1 p .

Bygglov krävs inte  för up p ställning av husvagn i e nlighe t m e d  gälland e  
använd ingsb e stäm m e lse . 
Be stäm m e lse n gälle r und e r förutsättning att d e ssa up p förs i e nlighe t m e d  övriga p lanb e stäm m e lse r 
sam t att avstå nd  till b yggnad  inte  und e rskrid e r 8,0 m e te r. Be stäm m e lse n gälle r tills d e taljp lane n up p hävs. 
Kvarte rsm ark, PBL 4 kap . 15 § 1 st 1 p .

a5

a4

a3

a2

a1

u1

p 2 Byggnad  ska p lac e ras m inst 4,5 m e te r frå n fastighe tsgräns. Ett m ind re  avstå nd  
kan ac c e p te ras om  b e rörd a grannar god känne r d e t. God kännand e t b ör vara skriftligt, 
PBL 4 kap . 16 § 1 st 1 p .

Största tillå tna b yggnad sare a för stuga är 30 m ², 
PBL 4 kap . 11 § 1 st 1 p .

e 8

e 9 Största tillå tna are a för förtält p e r vagn är 35 m ², 
PBL 4 kap . 11 § 1 st 1 p .

Nivå kurva30

GRUNDKARTA
Fastighe tsgräns

Traktgräns

Fastighe tsb e te c kning0:00

Stig

Rutnätsp unktg

Körb ana

Ägoslagsgräns

Dikee

Ste nm ur9 9 9 9 9 9 9

Stake tU U U U

Häc kq q q

Byggnad e r, fasad linje r re d ovisad e

Byggnad e r, take ns b e gränsningslinje r re d ovisad e

Ge m e nsam he tsanläggning
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Ga

Le d ningsrätt
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Lr

Se rvitut
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Se rv

Ga Ge m e nsam he tsanläggning, p unkt
l

Lr Le d ningsrätt, p unkt
l

Se rv Se rvitut, p unkt
l

Be fintlig m arknivå0,00
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§ 10 Dnr 2022-000013 

           B-2019-69 

Godkännande av granskningsutlåtande och antagande av detaljplan för 
Sävens camping, Lyse 1:3 m.fl. 

Sammanfattning 

Ett förslag till Sävens camping för Lyse 1:3 m.fl., har varit utsänt på granskning från 
2021-10-26 till 2021-11-19.  

Då endast behov av mindre justeringar bedömts finnas har 
samhällsbyggnadsförvaltningen uppfattningen att planförslaget inte behöver 
granskas på nytt. Planförslaget kan därmed överlämnas till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 20212-01-04 inklusive bilagor 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna granskningsutlåtandet. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att för egen del godkänna förslaget till 
detaljplan för Sävens camping, Lyse 1:3 m.fl. samt att överlämna den till 
kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900) 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Exploatören 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 

2022-01-04 

Dnr 

SBN 2022-000013 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten 
Stina Norén 
stina.noren@lysekil.se 
 
 

Godkännande av granskningsutlåtande och antagande av 
detaljplan för Sävens camping, Lyse 1:3 m.fl. 

Sammanfattning 

Ett förslag till Sävens camping för Lyse 1:3 m.fl., har varit utsänt på granskning från 
2021-10-26 till 2021-11-19.  

Då endast behov av mindre justeringar bedömts finnas har 
samhällsbyggnadsförvaltningen uppfattningen att planförslaget inte behöver 
granskas på nytt. Planförslaget kan därmed överlämnas till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna granskningsutlåtandet. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att för egen del godkänna förslaget till 
detaljplan för Sävens camping, Lyse 1:3 m.fl. samt att överlämna den till 
kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

Ärendet 

Förslaget till detaljplan syftar till att förbättra situationen i området genom 
planmässig reglering av mark- och vattenområden. Detta gäller för verksamheten 
med uppställningsplatser både inom och utanför strandskyddat område samt 
förhållande till kringliggande fastigheter. 

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan. 

Planförslaget har varit utsänt för granskning från 2021-10-26 till 2021-11-19. Under 
granskningen inkom synpunkter som har medfört att några justeringar gjorts. 
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett 
granskningsutlåtande. 

Följande justeringar föreslås av planförslaget med anledning av de synpunkter som 
framförts under granskningen:  

Plankarta: 

 Administrativ bestämmelse om bygglovsbefrielse läggs till i u-områdena. 

 De administrativa bestämmelsernas avgränsning i den södra delen av 
planområdet förtydligas. 

Planbeskrivning: 

 LEVA i Lysekils AB:s synpunkter tillgodoses genom förtydliganden i 

planbeskrivningen. Ändringarna har stämts av med LEVA Vatten AB inför 

godkännande av granskningsutlåtande. 

 Västtrafiks synpunkt tillgodoses genom ändring i planbeskrivningen.  

http://www.lysekil.se/


 

Tjänsteskrivelse Sid 2/2 

 

Dnr 

SBN 2022-000013 

 

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se 

Föreslagna justeringar är av redaktionell karaktär, och planförslagets huvudsakliga 
innehåll och slutsatser påverkas inte vid jämförelse med planens utformning under 
granskningsskedet.  

Planförslaget skickas nu för godkännande i kommunstyrelsen och antagande i 
kommunfullmäktige.  

Måns Werner 
Förvaltningschef 

Stina Norén 
Planarkitekt 

Bilagor 

 Plankarta, justerad 2022-01-04 

 Planbeskrivning, justerad 2022-01-04 

 Granskningsutlåtande, 2021-12-20 

 Samrådsredogörelse, 2020-09-21 

 Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2020-05-12 

 Samråd om behovsbedömning, 2020-06-18 

 Fastighetsförteckning, 2021-09-22 

 Utredningar 

o Dagvatten, Sweco Environment AB, 2020-03-17 

o MUR/GEO Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, ÅF 
Infrastructure AB, 2019-11-06 

o PM Geoteknik, ÅF Infrastructure AB, 2020-03-06 

o Bergteknik, ÅF Infrastructure AB, 2019-09-11 

o PM Bergteknik, inspektion och utförda åtgärder, AFRY, 2020-12-07 

o Brandtekniskt utlåtande, AFRY, 2020-04-28 

 Riktlinjer och ställningstaganden kopplade till campinganläggningar i 
Lysekils kommun, Avdelningen för Plan och Bygg, 2021-09-23 

 Beslut om campingverksamhet på strandskyddat område på fastigheten 
Lyse 1:27, Lysekils kommun, Länsstyrelsen, 2006-05-29 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Exploatören 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten 
 

http://www.lysekil.se/
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§ 39 Dnr 2022-000086 

Koncernbidrag från LysekilsBostäder AB till Lysekils Stadshus AB i 
bokslut 2021 

Sammanfattning 

Styrelsen för Lysekils Stadshus AB har den 2 februari 2022 beslutat att godkänna att 
LysekilsBostäder AB lämnar 722 tkr i koncernbidrag till Lysekils Stadshus AB per 
den 31 december 2021. Detta har också kommunicerats till LysekilsBostäder AB:s 
styrelse. 

Värdeöverföringar från ett kommunalt bostadsbolag regleras i § 3-6 i Lag 
(2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. En sådan 
värdeöverföring, som inte får överstiga hälften av det nettoöverskott som 
uppkommit vid avyttring av fastigheter, ska ha föregåtts av kommunfullmäktiges 
beslut. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-17 
Protokollsutdrag från Lysekils Stadshus AB 2022-02-02, § 6 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yngve Berlin (K): Avslag på förvaltningens förslag. 

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

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Jan-Olof Johanssons förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att LysekilsBostäder 
AB lämnar 722 tkr i koncernbidrag till Lysekils Stadshus AB per den 31 december 
2021. 

Reservation 

Yngve Berlin (K), anmäler blank reservation. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 

2022-02-17 

Dnr 

LKS 2022-000086 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Karolina Samuelsson 
karolina.samuelsson@lysekil.se 
 
 

Koncernbidrag från LysekilsBostäder AB till Lysekils Stadshus 
AB i bokslut 2021 

Sammanfattning 

Styrelsen för Lysekils Stadshus AB har den 2 februari 2022 beslutat att godkänna att 
LysekilsBostäder AB lämnar 722 tkr i koncernbidrag till Lysekils Stadshus AB per den 
31 december 2021. Detta har också kommunicerats till LysekilsBostäder AB:s styrelse. 

Värdeöverföringar från ett kommunalt bostadsbolag regleras i § 3-6 i Lag (2010:879) 
om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. En sådan värdeöverföring, som inte 
får överstiga hälften av det nettoöverskott som uppkommit vid avyttring av fastigheter, 
ska ha föregåtts av kommunfullmäktiges beslut. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att LysekilsBostäder AB 
lämnar 722 tkr i koncernbidrag till Lysekils Stadshus AB per den 31 december 2021. 

Ärendet 

Styrelsen för Lysekils Stadshus AB har den 2 februari 2022 beslutat att godkänna att 
LysekilsBostäder AB lämnar 722 tkr i koncernbidrag till Lysekils Stadshus AB per den 
31 december 2021. Detta har också kommunicerats till LysekilsBostäder AB:s styrelse. 

Värdeöverföringar från ett kommunalt bostadsbolag regleras i § 3-6 i Lag (2010:879) 
om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. En sådan värdeöverföring, som inte 
får överstiga hälften av det nettoöverskott som uppkommit vid avyttring av fastigheter, 
ska ha föregåtts av kommunfullmäktiges beslut.  

En av huvuduppgifterna för styrelsen i Lysekils Stadshus AB, vilket också anges i detta 
bolags ägardirektiv, är att säkerställa att koncernen utnyttjar möjligheterna till 
resultatutjämningar på ett ekonomiskt rationellt sätt och till största ekonomiska nytta 
för Lysekils kommun. 

Förvaltningens synpunkter  

Förvaltningen ser positivt på att utnyttja möjligheterna till resultatutjämningar på ett 
ekonomiskt rationellt sätt och till största ekonomiska nytta för Lysekils kommun. De 
positiva konsekvenserna är minskat skatteuttag i koncernen totalt sett. De negativa 
konsekvenserna är försumbara. Med anledning av resultatet 2021 för LysekilsBostäder 
AB, bibehålls en god soliditet i bolaget även efter lämnat koncernbidrag. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör  
 

Bilaga 

Protokoll från Lysekils Stadshus AB 2022-02-02, § 6 

http://www.lysekil.se/
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Dnr 

LKS 2022-000086 
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Beslutet skickas till  

LysekilsBostäder AB 
Lysekils Stadshus AB 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 

http://www.lysekil.se/
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LSAB § 6 Dnr 2022-000005 

Koncernbidrag i bokslut 2021 

Sammanfattning 

Årligen görs en sammanställning av resultatuppgifter i samtliga ingående helägda 
bolag i Lysekils Stadshus AB. Underlaget ligger till grund för en fördelning av 
koncernbidrag för att nå bästa möjliga koncernekonomi.  

Enligt Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska 
koncernbidraget från LysekilsBostäder AB beslutas av kommunfullmäktige varför 
ärendet i denna del behandlas vidare i kommunstyrelse/kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-02-01 

Lysekils Stadshus ABs beslut 

Lysekils Stadshus AB beslutar att godkänna följande fördelning av koncernbidrag 
inom koncernen Lysekils Stadshus AB i bokslut 2021: 

LysekilsBostäder AB lämnar 722,0 tkr till Lysekils Stadshus AB. 

LEVA i Lysekil AB lämnar 4200,0 tkr till Lysekils Stadshus AB. 

Lysekils Stadshus AB lämnar 1073,2 tkr till Havets Hus i Lysekil AB. 

Beslutet skickas till 

LysekilsBostäder AB 
LEVA i Lysekil AB 
Havets Hus i Lysekil 
Kommunfullmäktige 
Ekonom 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/1 

Datum 

2022-02-01 

Dnr 

LSAB 2022-000005 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Karolina Samuelsson, 
karolina.samuelsson@lysekil.se 
 
 

Koncernbidrag i bokslut 2021 

Sammanfattning 

Årligen görs en sammanställning av resultatuppgifter i samtliga ingående helägda 
bolag i Lysekils Stadshus AB. Underlaget ligger till grund för en fördelning av 
koncernbidrag för att nå bästa möjliga koncernekonomi.  

Förslag till beslut  

Styrelsen i Lysekils Stadshus AB beslutar att godkänna följande fördelning av 
koncernbidrag inom koncernen Lysekils Stadshus AB i bokslut 2021: 

Lysekils Bostäder AB;   722,0 tkr   till Lysekils Stadshus AB 

Leva i Lysekil AB;  4200,0 tkr   till Lysekils Stadshus AB 

Lysekils Stadshus AB;                1073,2 tkr  till Havets Hus i Lysekil AB 

Enligt Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska 
koncernbidraget från Lysekils Bostäder AB beslutas av kommunfullmäktige varför 
ärendet i denna del behandlas vidare i kommunstyrelse/kommunfullmäktige. 

Ärendet 

Årligen görs en sammanställning av resultatuppgifter för samtliga i koncernen 
helägda bolag. För att skapa bästa möjliga koncernekonomi fördelas koncernbidrag 
mellan bolagen.  

Förvaltningens synpunkter eller utredning 

Förvaltningen gör bedömningen att föreslagen fördelning är väl grundad och i 
överensstämmelse med gällande lag.  

 

Karolina Samuelsson 
VD Lysekils Stadshus AB  
 

Bilaga/bilagor 

 

Beslutet skickas till  

LEVA i Lysekil AB 
Lysekilsbostäder AB 
Havets Hus i Lysekil AB 
 

http://www.lysekil.se/
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§ 41 Dnr 2022-000047 

Ägardirektiv Netwest Sweden AB 

Sammanfattning 

Netwest ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Syftet med bolaget är 
att som en regionalt förankrad part tillgängliggöra stadsnätens och 
bredbandsföreningarnas infrastruktur till köpare av elektronisk kommunikation. 
Bolaget startade 2016 och har utvecklats i snabb takt de senaste åren. Bland annat 
har det tecknats ett avtal med Netwest om en delad resurs som 
infrastrukturkoordinator. Resursen delas mellan Lysekils-, Munkedals-, Sotenäs-, 
och Tanums kommuner. 

Under 2020 och 2021 har ett arbete gjorts i syfte att höja kunskapen och 
engagemanget hos ägarna för Netwest. Som en del i det arbetet har årliga ägarråds-
möten införts, samt förslag till ägardirektiv tagits fram. 

Det är kommunstyrelseförvaltningens uppfattning att ägardirektivet skapar en ökad 
tydlighet för såväl bolag som ägare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att 
kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-14 
Förslag till ägardirektiv Netwest Sweden AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget till 
ägardirektiv för Netwest Sweden AB och att Lysekils kommuns ägarrepresentant på 
ägarsamrådet den 19 maj 2022 tillstyrker förslaget.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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Datum 

2022-01-14 

Dnr 

LKS 2022-000047 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Förslag till ägardirektiv för Netwest Sweden AB 

Sammanfattning 

Netwest ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Syftet med bolaget är 
att som en regionalt förankrad part tillgängliggöra stadsnätens och 
bredbandsföreningarnas infrastruktur till köpare av elektronisk kommunikation. 
Bolaget startade 2016 och har utvecklats i snabb takt de senaste åren. Bland annat 
har det tecknats ett avtal med Netwest om en delad resurs som 
infrastrukturkoordinator. Resursen delas mellan Lysekils-, Munkedals-, Sotenäs-, 
och Tanums kommuner. 

Under 2020 och 2021 har ett arbete gjorts i syfte att höja kunskapen och 
engagemanget hos ägarna för Netwest. Som en del i det arbetet har årliga ägarråds-
möten införts, samt förslag till ägardirektiv tagits fram. 

Det är kommunstyrelseförvaltningens uppfattning att ägardirektivet skapar en ökad 
tydlighet för såväl bolag som ägare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför 
att kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget till 
ägardirektiv för Netwest Sweden AB och att Lysekils kommuns ägarrepresentant på 
ägarsamrådet den 19 maj 2022 tillstyrker förslaget.  

Ärendet 

Netwest ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Syftet med bolaget är 
att som en regionalt förankrad part tillgängliggöra stadsnätens och 
bredbandsföreningarnas infrastruktur till köpare av elektronisk kommunikation. 
Bolaget startade 2016 och har utvecklats i snabb takt de senaste åren. Bland annat 
har det tecknats ett avtal med Netwest om en delad resurs som 
infrastrukturkoordinator. Resursen delas mellan Lysekils-, Munkedals-, Sotenäs-, 
och Tanums kommuner. 

Under 2020 och 2021 har ett arbete gjorts i syfte att höja kunskapen och 
engagemanget hos ägarna för Netwest. Som en del i det arbetet har årliga ägarråds-
möten införts, samt förslag till ägardirektiv tagits fram. Under 2022 kommer även 
aktieägaravtalet att ses över med intentionen att öppna upp för fler kommuner att 
bli delägare.  

Planen är att ägardirektivet ska kunna fastställas vid bolagsstämman den kl. 10.30, 
19 maj 2022. Ett ägarsamråd kommer att hållas samma dag före stämman, kl. 9.30 
den 19 maj. 

Beslut hos respektive ägare behövs i god tid före stämman. Protokollsutdrag från 
respektive ägares beslut önskas senast 31 april. 

  

http://www.lysekil.se/
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Förvaltningens synpunkter  

Ägardirektivet beskriver ägarnas vilja med bolaget, både avseende vilket uppdrag 
man har och ändamålet med verksamheten. Vidare beskrivs bland annat hur 
finansiering ska ske, avkastningskrav, ägarnas insyn och information, 
underställningsplikt samt ägarrepresentation.  

Det är kommunstyrelseförvaltningens uppfattning att ägardirektivet skapar en ökad 
tydlighet för såväl bolag som ägare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför 
att kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilaga 

Förslag till ägardirektiv Netwest Sweden AB 

Beslutet skickas till  

Västra Götalandsregionen (irma.ganibegovic@vgregion.se) 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 

http://www.lysekil.se/
mailto:irma.ganibegovic@vgregion.se
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Ägardirektiv för Netwest Sweden AB 

Netwests uppdrag 

Netwest AB, 559028-5655, nedan kallat Bolaget, skall långsiktigt samarbeta med delägarna för 

utveckling av infrastruktur för elektronisk kommunikation samt verksamhetsutveckling. Samarbetet 

ska gynna invånarna i Västra Götaland. 

Ägardirektivet ska tydliggöra ägarnas gemensamma intentioner avseende inriktningen av Bolagets 

verksamhet utöver vad som framgår av gällande bolagsordning, aktieägaravtal och aktiebolagslag. 

Direktivet omfattar Bolagets verksamhet på lång sikt men kan ändras vid årsstämma eller extra 

stämma. 

Bolaget har etablerats för att möjliggöra fler affärer och ökad lönsamhet i lokala stadsnät och 

fiberföreningsnät samt bidra till regional och lokal utveckling. I länet finns stadsnät och 

fiberföreningar vars accessnät når många hushåll/företag/offentliga verksamheter. Bolaget ska vara 

en möjliggörare för dessa nätägare att hyra ut fiber i sina nät, att ge operatörer och 

tjänsteleverantörer en gemensam ingång till regionens lokala nät, att få bolagets kunder att nå 

hushåll/företag/offentliga verksamheter kopplade till näten och för att stadsnät och fiberföreningar 

ska bli en integrerad del av infrastrukturen i Västra Götaland.    

Bolaget ska: 

• Främja bredbandsutvecklingen i Västra Götaland 

• Främja konkurrensen på infrastrukturnivå i Västra Götaland 

• Förbättra tillgängligheten till elektronisk kommunikation för hushåll, näringsliv och offentlig 

verksamhet i regionen 

• Förbättra lönsamheten hos deltagande stadsnätsbolag genom ökade intäkter och minskade 

kostnader 

• Ge en möjlighet för länets fiberföreningar att lättare bli kommersiellt tillgängliga på den 

svenska telekommarknaden 

Ändamålet med verksamhet är att vara en relevant aktör på marknaden för fiberbaserade 

förbindelser och därigenom hjälpa till att uppnå de nationella och regionala bredbandsmålen. 

Bolaget ska stimulera fortsatt bredbandsutveckling i regionen genom att bidra till effektiv konkurrens 

på marknaden för elektronisk kommunikation.  

Bolaget ska främja en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation inom Västra 

Götaland och genom ägarnas lokala närvaro skapa nytta och mervärden för invånarna, näringslivet 

och offentliga verksamheter. 

Samverkan kring åtgärder och gemensamma upphandlingar som ökar robusthet och sänker 

kostnaderna för stadsnät och fiberföreningar kan också ingå i Bolagets verksamhet.  

Bolaget ska också: 

• Svara för och utveckla det regionala fibernätet (Västgötaringen) 

• Agera samordnare för en affärsmodell för försäljning av svartfiber och kapacitetsförbindelser 

i regionen 

• Marknadsföra och försälja förbindelser för elektronisk kommunikation och tillhörande 

tjänster på konkurrensneutrala och icke diskriminerande villkor 

• För de kunder som så önskar, vara en gemensam ingång: 
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o i regionala och nationella affärer, där kunden vill köpa lokalaccesser i mer än ett 

stadsnät 

o i affärer där lokalaccess kombineras med regional eller nationell transport 

o i affärer, där stadsnätet så godkänner, som rör lokalaccesser i ett stadsnät 

• I första hand köpa accesser av stadsnäten, men även andra underleverantörer kan bli 

aktuella såsom lokala fiberföreningar eller kommersiella fiberägare 

• Vara en regional partner åt stadsnäten i Västra Götaland för elektronisk kommunikation, 

utbyggnadsplanering, samordning, krisberedskapsfrågor mm. 

Bolaget ska själv ha möjlighet att i enstaka fall kunna anlägga, förvärva, äga, förvalta och utveckla 

anläggningar/fastigheter för elektronisk kommunikation. 

Bolaget ska utveckla och medverka i strategiska allianser såväl regionalt, nationellt som 

internationellt. Bolaget ska samverka och utveckla samarbetet med andra aktörer som tillsammans 

med Bolaget kan stärka länets utveckling och ge andra synergier på både lokal, regional och nationell 

nivå. 

Tilläggstjänster 

Följande tilläggstjänster är exempel på sådant som kan erbjudas delägarna eller andra 

samarbetspartners.  

• Samordna drift- och underhåll eller andra lämpliga arbetsuppgifter för deltagande 

stadsnätsbolag  

• Agera som marknadsförare och försäljare av deltagande stadsnätsbolags lokala verksamhet  

• Agera som kommunal bredbandssamordnare för deltagande kommuner 

Alla erbjudna tilläggstjänster ska erbjudas på rent kommersiella grunder och bära sina egna 

kostnader. De ska också ha en koppling till bolagets ordinarie verksamhet och gagna delägarnas 

intressen. 

Finansiering 

Bolagets verksamhet finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom Bolagets genererade 

medel och/eller upplåning. 

Avkastningskrav och principer för vinstdisposition  

Bolaget ska drivas på affärsmässiga principer, ha en ekonomi i balans och en god finansiell stabilitet. 

Vinstutdelning ska inte ske om inte ägarna särskilt kommer överens om detta. Bolagets resultat ska i 

första hand gå tillbaka till verksamheten i form av investeringar och verksamhetsutveckling. 

Förändras förutsättningarna för ovan angivna avkastningskrav ska, på begäran från ägarna, 

omförhandlingar upptas i avsikt att anpassa avkastningskraven till de nya förutsättningarna. 

Ägarnas insyn och information 

Respektive ägare utöver insyn och tillsyn över Bolaget. 

Bolaget ska regelbundet informera om verksamheten för att hålla ägarna uppdaterade. Protokoll från 

årsstämma och årsredovisning ska tillgängliggöras till samtliga ägare.  

Bolaget ska kommunicera med av ägarna utsedda kontaktpersoner. 
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Underställningsplikt 

Bolaget ska samråda med ägarna innan större planer och åtgärder av strategisk art vidtas som direkt 

eller indirekt kan påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt engagemang från 

ägarnas sida. 

Ägarrepresentation 

För att diskutera ägarfrågor och externa samarbeten samt att, för bolagsstämmans senare beslut, 

föreslå direktiv för styrelsens arbete, ska ägarsamråd för samtliga ägare hållas minst en gång per år. 

Samrådet kan utse en referensgrupp att bereda dess ärenden. 



 

  Kommunstyrelsen
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§ 40 Dnr 2021-000400 

Revidering av regler för kommunalt partistöd Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Förvaltningen har gjort en översyn av reglerna för kommunalt partistöd och har 
tittat på andra kommuner runt om i landet, inga större förändringar är gjorda. 

Reglerna innebär att lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den 
kommunala demokratin. Varje kommun bestämmer om partistöd ska betalas ut och 
hur stort stödet ska vara. 

Partier som får partistöd ska redovisa vad stödet har används till och ska lämna in 
redovisning till kommunen senast 30 juni året efter att stödet har betalats ut.   

Förvaltningen föreslår att varje parti årligen får ett grundstöd på 9 000 kronor och 
mandatstöd på 12 000 kronor per mandat och år. Beloppen justeras med 
regeringens fastställda prisbasbelopp. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-09 
Regler för kommunalt partistöd för Lysekils kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta revidering av regler för 
kommunalt partistöd att gälla från 2023-01-01. Tidigare regler upphör därmed att 
gälla (LKS 2014-340).  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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Datum 

2022-02-09 

Dnr 

LKS 2021-000400 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Mari-Louise Dunert 
mari-louise.dunert@lysekil.se 
 

Revidering av regler för kommunalt partistöd för Lysekils 
kommun 

Sammanfattning 

Förvaltningen har gjort en översyn av reglerna för kommunalt partistöd och har 
tittat på andra kommuner runt om i landet, inga större förändringar är gjorda. 

Reglerna innebär att lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den 
kommunala demokratin. Varje kommun bestämmer om partistöd ska betalas ut 
och hur stort stödet ska vara. 

Partier som får partistöd ska redovisa vad stödet har används till och ska lämna in 
redovisning till kommunen senast 30 juni året efter att stödet har betalats ut.   

Förvaltningen föreslår att varje parti årligen får ett grundstöd på 9 000 kronor och 
mandatstöd på 12 000 kronor per mandat och år. Beloppen justeras med 
regeringens fastställda prisbasbelopp. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta revidering av regler för 
kommunalt partistöd att gälla från 2023-01-01. Tidigare regler upphör därmed att 
gälla (LKS 2014-340).  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-15, § 90 att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att revidera ”Regler för kommunalt partistöd Lysekils kommun” antagen 2014-09-
25. 

Förvaltningens synpunkter  

Förvaltningen har gjort en översyn av reglerna för kommunalt partistöd och har 
tittat på andra kommuner runt om i landet, en mindre omvärldsbevakning. Inga 
större förändringar är gjorda, lite språkligt samt att hänvisningen till 
kommunallagen är rätt. 

Reglerna innebär att lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den 
kommunala demokratin. Varje kommun bestämmer om partistöd ska betalas ut 
och hur stort stödet ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och 
ett mandatbundet stöd.  

Partier som får partistöd ska redovisa vad stödet har används till och ska lämnas in 
redovisning till kommunen senast 30 juni året efter att stödet har betalats ut.   

Förvaltningen föreslår att varje parti årligen får ett grundstöd på 9 000 kronor och 
mandatstöd på 12 000 kronor per mandat och år. Beloppen justeras med 
regeringens fastställda prisbasbelopp. 

Karolina Samuelsson  
Kommundirektör 

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare 
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Bilaga 

Regler för kommunalt partistöd för Lysekils kommun 

Beslutet skickas till  

Samtliga gruppledare i Lysekils kommun 
 

http://www.lysekil.se/
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Regler för kommunalt partistöd i Lysekils kommun 

§ 1 Inledning  

I kommunallagen (2017:725) 4 kapitlet §§ 29-32 finns de grundläggande bestämmelserna 

om kommunalt partistöd. 

§ 29  

Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska 

partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).  

Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och 

som är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i 

fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen 

(2005:837).  

Partistödet får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i 

fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde.  

§ 30  

Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet 

får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.  

Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd 

enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet.  

§ 31  

Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet 

årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts 

för det ändamål som anges i 29 § första stycket.  

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige 

senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren 

utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild 

av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över 

granskningen ska bifogas redovisningen.  

Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar 

redovisning och granskningsrapport enligt första och andra styckena.  

§ 32  

Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. 
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Utöver kommunallagens bestämmelser gäller följande i Lysekils 
kommun: 

§ 2 Rätt till partistöd  

Det lokala partistödet i Lysekils kommun utgår till partier som är representerade 
i fullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kapitel 29 § andra stycket 
kommunallagen. Det måste även finnas en registrerad lokal partiförening som 
kan ta emot stödet. 

§ 3  Ändamål och syfte 

Partistödets ändamål och syfte är att genom ekonomiskt bidrag och stöd till 
politiska partier stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

§ 4  Grundstöd och mandatstöd 

Partistödet består av: 

 Ett grundstöd som utgår med 9 000 kronor per parti och år. 

 Ett mandatstöd, som utgår med 12 000 kronor per mandat och år. 

Ovanstående beloppsnivåer gäller från och med 2023.  

Beloppen avseende grundstöd och mandatstöd justeras med regeringens 
fastställda prisbasbelopp. 

§ 5  Fördelning av partistöd 

Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet 
får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.  

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot 
är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).  

Partistöd betalas under resterande del av det kalenderår då representationen 
upphört. 

§ 6  Redovisning och granskning 

Redovisningen ska:  

 vara skriftlig och redovisa att partistödet använts för det ändamål som 
anges i 4 kap 29 § första stycket kommunallagen. Framtagen 
blankett/mall ska användas.  

 avse perioden 1 januari – 31 december föregående år  

 kompletteras med en granskningsrapport. Granskningen utförs av, av 
partiet utsedd granskare. Framtagen blankett/mall ska användas.  

 inlämnas till kommunstyrelseförvaltningen senast den 30 juni.  

Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bland 
annat att redovisningen bör omfatta allt det partistöd som använts, både det som 
har mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år.  



 

   
 

 

 

 

Sida 4 av 4 

 

Redovisningen behöver innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för 
att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör 
bland annat framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av 
partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen, samt vilka 
motprestationer som i så fall har erhållits. 

Kommunstyrelsen kan under beredningen ge parti möjlighet att komplettera sin 
redovisning.  

§ 7 Årlig utbetalning 

Partistödet betalas ut under februari månad det år stödet avser, efter beslut från 
kommunfullmäktige. 

§ 8  Återbetalning 

Har redovisning och granskningsrapport (enligt 4 kap 31 § andra stycket 
kommunallagen samt kommunens lokala regler) inte lämnats in till 
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande 
år. 
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§ 42 Dnr 2021-000328 

Svar på medborgarförslag - anlägg en cykelväg på Lysekilsbanan 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag föreslås att anlägga en cykelväg på Lysekilsbanan. 

Det är Trafikverket som äger och har ansvaret för banvallen och järnvägsspåret, 
vilket innebär att kommunen saknar förfogande över järnvägen. Det är okänt vad 
Trafikverket eventuellt avser göra med banan. 

Medborgarförslaget och dess intention om en cykelväg genom kommunen är 
positivt. Det finns dock andra möjliga alternativ för att åstadkomma detta, vilket 
kommer att utredas av samhällsbyggnadsnämnden i den cykelplan för Lysekils 
kommun som nämnden har fått i uppdrag att ta fram. 

Förvaltningen konstaterar också att flera medborgarförslag och motioner med 
liknande syfte, har inkommit och behandlats av kommunen över tid. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-10 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

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

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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Datum 

2022-02-10 

Dnr 

LKS 2021-000328 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Mari-Louise Dunert, 
mari-louise.dunert@lysekil.se 
 
 

Svar på medborgarförslag om att anlägga cykelväg på 
Lysekilsbanan 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag föreslås att anlägga en cykelväg på Lysekilsbanan. 

Det är Trafikverket som äger och har ansvaret för banvallen och järnvägsspåret, 
vilket innebär att kommunen saknar förfogande över järnvägen. Det är okänt vad 
Trafikverket eventuellt avser göra med banan. 

Medborgarförslaget och dess intention om en cykelväg genom kommunen är 
positivt. Det finns dock andra möjliga alternativ för att åstadkomma detta, vilket 
kommer att utredas av samhällsbyggnadsnämnden i den cykelplan för Lysekils 
kommun som nämnden har fått i uppdrag att ta fram. 

Förvaltningen konstaterar också att flera medborgarförslag och motioner med 
liknande syfte, har inkommit och behandlats av kommunen över tid. 

Förslag till beslut  

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

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare 

 

Bilaga 

Medborgarförslag  

Beslutet skickas till  

Förslagsställaren  
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§ 43 Dnr 2021-000513 

Svar på medborgarförslag - Uppmärksamma Orange day varje år den 25 
november - FN?s internationella dag för avskaffandet av våld mot 
kvinnor 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ska uppmärksamma Orange day varje 
år den 25 november. Denna dag bör ses som en möjlighet att informera om arbetet 
som bedrivs i vår kommun och vårt närområde kring dessa frågor. Det kan också ses 
som en viktig signal att vi som kommun uppmärksammar FNs arbete genom att 
sprida kunskap i frågan under denna dag. Förvaltningen föreslår att 
medborgarförslaget bör bifallas. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-09 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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Datum 

2022-02-09 

Dnr 

LKS 2021-000513 
 
Avdelningen för hållbar utveckling 
Daniel Fredriksson, 
daniel.fredriksson@lysekil.se 
 
 

Svar på medborgarförslag om att uppmärksamma Orange 
day 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ska uppmärksamma Orange day 
varje år den 25 november. Denna dag bör ses som en möjlighet att informera om 
arbetet som bedrivs i vår kommun och vårt närområde kring dessa frågor. Det kan 
också ses som en viktig signal att vi som kommun uppmärksammar FNs arbete 
genom att sprida kunskap i frågan under denna dag. Förvaltningen föreslår att 
medborgarförslaget bör bifallas. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.  

Ärendet 

I ett medborgarförslag 2021-11-26 föreslås att kommunen ska uppmärksamma 
Orange day varje år den 25 november. För varje kvinna och barn som lever och har 
levt i våldet i nära relationer. 

Förvaltningens synpunkter  

Orange day är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och 
manifestera mot våld mot kvinnor.  

2008 startade FNs dåvarande generalsekreterare FN-kampanjen UNITE to end 
violence against women för att stödja civilsamhället och det globala initiativet  
16 days of Activism against gender based violence. 16 days startar varje år den  
25 november på internationella dagen mot våld mot kvinnor och avslutas den  
10 december på dagen för mänskliga rättigheter. 

Flera kommuner runt om i Sverige uppmärksammar Orange Day varje år. Då våldet 
i nära relationer främst emot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem bör även 
Lysekils kommun vara med och manifestera och belysa denna viktiga 
samhällsfråga.   

Denna dag bör ses som en möjlighet att informera om arbetet som bedrivs i vår 
kommun och vårt närområde kring dessa frågor. Det kan också ses som en viktig 
signal att vi som kommun uppmärksammar FNs arbete genom att sprida kunskap i 
frågan under denna dag. Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget bör bifallas.  

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Daniel Fredriksson 
Folkhälsostrateg 

Bilaga 

Medborgarförslag 

Beslutet skickas till  

Förslagsställaren 
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§ 44 Dnr 2019-000444 

Svar på motion från Ricard Söderberg (S) och Anders C Nilsson (S) om 
att utreda Intraprenad på nya äldreboendet i Fiskebäck  

Sammanfattning 

I en motion inlämnad av Anders C Nilsson och Richard Söderberg (S) föreslås att 
socialförvaltningen utreder möjligheten att införa Intraprenad vid nya äldreboendet 
i Fiskebäck. 

Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med socialförvaltningen som 
förslagit socialnämnden att avslå motionen med argumentet att Fiskebäcks 
äldreboende med 80 platser är en för stor verksamhet för att gå in i en första 
intraprenad.  

Socialnämnden beslutade emellertid att avslå förvaltningens förslag som i stället fick 
i uppdrag att utreda förutsättningen för att genomföra grundtankarna i 
intraprenadmodellen inom ramen för kommunens styrmodell. Arbetsutskottet fick i 
uppdrag att vara arbetsgrupp i detta arbete. Motionen ansågs också vara besvarad.  

Mot bakgrund av ovanstående anser kommunstyrelseförvaltningen, i likhet med 
socialnämnden, att motionen är besvarad.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-27 
Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-08-26 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-11-20 
Motion 

Kommunstyrelsens beslut 

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

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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Datum 

2022-01-27 

Dnr 

LKS 2019-000444 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Svar på motion om att utreda intraprenad på nya 
äldreboendet i Fiskebäck 

Sammanfattning 

I en motion inlämnad av Anders C Nilsson och Richard Söderberg (S) föreslås att 
socialförvaltningen utreder möjligheten att införa Intraprenad vid nya äldreboendet 
i Fiskebäck. 

Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med socialförvaltningen som 
förslagit socialnämnden att avslå motionen med argumentet att Fiskebäcks 
äldreboende med 80 platser är en för stor verksamhet för att gå in i en första 
intraprenad.  

Socialnämnden beslutade emellertid att avslå förvaltningens förslag som i stället 
fick i uppdrag att utreda förutsättningen för att genomföra grundtankarna i 
intraprenadmodellen inom ramen för kommunens styrmodell. Arbetsutskottet fick 
i uppdrag att vara arbetsgrupp i detta arbete. Motionen ansågs också vara besvarad.  

Mot bakgrund av ovanstående anser kommunstyrelseförvaltningen, i likhet med 
socialnämnden, att motionen är besvarad.  

Förslag till beslut  

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

Ärendet 

I en motion inlämnad av Anders C Nilsson och Richard Söderberg (S) föreslås att 
socialförvaltningen utreder möjligheten att införa Intraprenad vid nya äldreboendet 
i Fiskebäck. 

Förvaltningens synpunkter 

En intraprenad innebär generellt att medarbetarna fortfarande är anställda inom 
kommunen, men man får möjlighet att arbeta under friare former. Syftet är att öka 
delaktigheten, ansvarstagandet och inflytandet hos medarbetarna.  

Intraprenader är normalt en självständig enhet som på uppdrag utför verksamhet 
inom ramen för den kommunala förvaltningsorganisationen. Intraprenaden är inte 
i juridisk mening någon självständig enhet, vilket innebär att ansvar för ekonomi, 
personal mm ytterst är kommunens. Intraprenaden har dock ett ökat ansvar och 
ökade befogenheter i förhållande till förvaltningens verksamhet, samt möjlighet till 
ett långsiktigt arbetssätt då uppdraget ofta tecknas som en flerårig 
överenskommelse.  

Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med socialförvaltningen som 
förslagit socialnämnden att avslå motionen med argumentet att Fiskebäcks 
äldreboende med 80 platser är en för stor verksamhet för att gå in i en första 
intraprenad.  

http://www.lysekil.se/
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Erfarenheter visar också att om en intraprenad ska lyckas behöver det ske på 
medarbetarnas eget initiativ och att merparten av medarbetarna ska vilja arbeta på 
det sättet. Detta blir svårt att uppnå i en stor verksamhet, speciellt när det inte finns 
några tidigare erfarenheter i kommunen av intraprenaddrift.  

Mot bakgrund av detta föreslog man socialnämnden att avslå motionen och att 
nämnden skulle besluta att godkänna förvaltningens svar och därmed anse 
motionen vara besvarad. Socialnämnden beslutade emellertid att avslå 
förvaltningens förslag som i stället fick i uppdrag att utreda förutsättningen för att 
genomföra grundtankarna i intraprenadmodellen inom ramen för kommunens 
styrmodell. Arbetsutskottet fick i uppdrag att vara arbetsgrupp i detta arbete. 
Motionen ansågs därmed vara besvarad.  

På grund av pandemin har detta uppdrag dock ännu inte kunnat genomföras. 
Förvaltningen planerar emellertid för att starta upp utredningen under våren 2022.  

Mot bakgrund av ovanstående anser kommunstyrelseförvaltningen, i likhet med 
socialnämnden, att motionen är besvarad.  

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilaga/bilagor 

Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-08-26 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-11-20 
Motion 

Beslutet skickas till  

Socialnämnden 
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§ 105 Dnr 2019-000367  

Remitterad motion om att utreda Intraprenad på nya äldreboendet i 
Fiskebäck 

Sammanfattning 

Ricard Söderberg (S) och Anders C Nilsson (S) har i en motion föreslagit att 
socialförvaltningen utreder möjligheten att införa Intraprenad vid nya äldreboendet 
i Fiskebäck.     

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen och 
socialnämnden.   

I utredningen konstateras att det finns fördelar med att bedriva intraprenad. 

Förvaltningen anser dock att förutsättningar idag saknas för att kunna driva 
Fiskebäcks äldreboende i denna form.  

Det som förvaltningen anser vara hinder i nuläget är att Fiskebäcks äldreboende 
med 80 platser är en för stor verksamhet för att gå in i en första intraprenad samt att 
verksamheten inte är uppstartad ännu.  

Erfarenheterna visar också att om en intraprenad skall lyckas behöver det ske på 
medarbetarnas eget initiativ och den största delen av medarbetarna ska vilja arbeta 
på det sättet. Det blir svårt att uppnå i en stor verksamhet, speciellt när det inte 
finns några tidigare erfarenheter i kommunen av intraprenaddrift. 

Enhetschefernas roll och engagemang har också visat sig vara avgörande för ett 
lyckat arbete i intraprenadform. Vi har under våren nyrekryterat en enhetschef och 
en tjänst är för närvarande vakant vilket inte bedöms vara optimalt vid ett införande 
av en intraprenad. 

Socialförvaltningen föreslår att avslå motionen enligt ovan.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-07 
Motion från Ricard Söderberg (S) och Anders C Nilsson (S) 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-20, § 228 

Förvaltningens förslag till beslut  

Socialförvaltningen föreslår att avslå motionen och att socialnämnden beslutar att 
godkänna förvaltningens svar och därmed anse motionen vara besvarad. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Gustavsson (S): Avslag till förvaltningens förslag. Ge förvaltningen i 
uppdrag att utreda förutsättningen för att genomföra grundtankarna i 
intraprenadmodellen inom ramen för kommunens styrmodell.   
Arbetsutskottet får uppdrag att vara arbetsgrupp i detta arbete.  
Utifrån förvaltningens skrivelse anse motionen besvarad. 
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Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag.   

Socialförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningen för att genomföra 
grundtankarna i intraprenadmodellen inom ramen för kommunens styrmodell.   

Arbetsutskottet får i uppdrag att vara arbetsgrupp i detta arbete. Utifrån 
förvaltningens skrivelse anses motionen vara besvarad.             

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
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Datum 

2020-07-07 

Dnr 

SON 2019-000367 
 
Socialförvaltningen 
Eva Andersson, 0523 - 61 31 05 
eva.b.andersson@lysekil.se 
 
 

Svar motion från Ricard Söderberg (S) och Anders C Nilsson 
(S) om att utreda intraprenad på nya äldreboendet i 
Fiskebäck 

Sammanfattning 

Ricard Söderberg (S) och Anders C Nilsson (S) har i en motion föreslagit att 
socialförvaltningen utreder möjligheten att införa Intraprenad vid nya äldreboendet 
i Fiskebäck.     

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen och 
socialnämnden.   

I utredningen konstateras att det finns fördelar med att bedriva intraprenad. 

Förvaltningen anser dock att förutsättningar idag saknas för att kunna driva 
Fiskebäcks äldreboende i denna form.  

Det som förvaltningen anser vara hinder i nuläget är att Fiskebäcks äldreboende 
med 80 platser är en för stor verksamhet för att gå in i en första intraprenad samt 
att verksamheten inte är uppstartad ännu.  

Erfarenheterna visar också att om en intraprenad skall lyckas behöver det ske på 
medarbetarnas eget initiativ och den största delen av medarbetarna ska vilja arbeta 
på det sättet. Det blir svårt att uppnå i en stor verksamhet, speciellt när det inte 
finns några tidigare erfarenheter i kommunen av intraprenaddrift. 

Enhetschefernas roll och engagemang har också visat sig vara avgörande för ett 
lyckat arbete i intraprenadform. Vi har under våren nyrekryterat en enhetschef och 
en tjänst är för närvarande vakant vilket inte bedöms vara optimalt vid ett 
införande av en intraprenad. 

Socialförvaltningen föreslår att avslå motionen enligt ovan.         

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens svar och därmed anse 
motionen vara besvarad samt skicka svaret vidare till kommunstyrelsen.         

Ärendet 

Ricard Söderberg (S) och Anders C Nilsson (S) har i en motion föreslagit att 
socialförvaltningen utreder möjligheten att införa Intraprenad vid nya äldreboendet 
i Fiskebäck.  Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till 
kommunstyrelsen och socialnämnden.   

Motionärerna anser att personalen genom en ökad delaktighet och möjlighet att 
påverka på jobbet gör att de trivs bättre och mår bättre. På Lysekilshemmet 
avdelning 3 har man under längre tid jobbat på ett sätt som ger ökande 
självbestämmande. Effekten har blivit att enheten hållit budget, en låg 
sjukskrivning samt lägre personalomsättning. Personalen har haft möjlighet 
påverka ekonomin och har ansvaret för att byta arbetspass och sätta in vikarier 
vid frånvaro. Ett arbetssätt som har varit väldigt uppskattat bland personalen.  
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Intraprenad är en term som oftast används för att beskriva en verksamhet inom 
offentlig sektor. En Intraprenad har givits större befogenheter att styra över den 
egna verksamheten, samt ett större ansvar för resultatet av verksamheten. 
Verksamhet som sköts i form av en intraprenad får ekonomiska medel från sin 
uppdragsgivare, till exempel kommun eller landsting. Intraprenaden är 
kommunalt anställd, och har samtidigt ansvar för både drift och pengar för 
verksamheten. Begreppet är huvudsakligen tillskapat för att inom kommunal 
verksamhet ge utrymme för att skapa alternativ till traditionell verksamhet 
samtidigt som det skapar möjlighet till de anställdas egen initiativförmåga.    

I Uddevalla kommun har intraprenadverksamhet varit en möjlighet sedan 2016. 
Befintlig intraprenad startades i maj 2017 och pågår fortfarande. Beslutet fattades 
av socialnämnden. Uppdragstiden är 3 år i taget. Verksamheten har omfattat fyra 
gruppbostäder inom LSS med totalt 24 boendeplatser. Kommunala riktlinjer och 
avtal reglerar intraprenadverksamheten. 

I intraprenaden är alla fortfarande anställda inom kommunen, men man får 
möjlighet att arbeta under friare former. Syftet är att öka delaktigheten, 
ansvarstagandet och inflytandet hos medarbetarna. Intraprenaden ska ske på eget 
initiativ av de anställda och minst 75 procent av personalstyrkan skall vilja delta för 
att intraprenadverksamheten skall vara möjlig att genomföra. Undantag är gjorda 
för intraprenad när det gäller att frångå kommunens upphandlingsregler för 
förbrukningsvaror och färdiglagad mat. Beslut om detta är fattat av 
kommunfullmäktige. 

Intraprenaden är en självständig enhet som på uppdrag utför verksamhet inom 
ramen för den kommunala förvaltningsorganisationen.  

Intraprenaden är inte i juridisk mening någon självständig enhet, vilket innebär att 
ansvar för ekonomi, personal mm ytterst är kommunens. Intraprenaden har ett 
ökat ansvar och ökade befogenheter i förhållande till förvaltningens verksamhet 
samt möjlighet till ett långsiktigt arbetssätt då uppdraget tecknas som en flerårig 
överenskommelse.  

Intraprenaden leds av en enhetschef som är anställd inom socialförvaltningen. 

Intraprenaden åtar sig att utföra och utveckla verksamheten utifrån för 
verksamheten gällande lagstiftning, förordningar, föreskrifter, kommunens 
riktlinjer, socialnämndens mål, riktlinjer och uppdrag samt uppdrag från närmast 
överordnad chef. Medarbetare som startar en intraprenad behåller sin anställning i 
kommunen. 

Redovisar intraprenaden ett överskott jämfört med budget, disponeras överskottet 
under resterande tid som överenskommelsen som gäller. Det ska redovisas till 
socialnämnden hur överskottet avses användas.  

Redovisar intraprenaden ett underskott jämfört med budget, ska man senast i 
februari månad redovisa en åtgärdsplan till socialnämnden som visar hur en 
ekonomisk balans ska uppnås under den kvarvarande tiden som 
överenskommelsen gäller. 

Utifrån ovanstående beskrivningen av att bedriva intraprenad finns fördelar med 
denna driftsform. Förvaltningen anser dock att förutsättningar idag saknas för att 
kunna driva Fiskebäcks äldreboende i denna form. 
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Som det beskrivs i inkommen motion anses personalomsättningen låg på Enhet 3, 
däremot påvisar verksamheten en personalomsättning på drygt 30% under senaste 
året vilket ligger i nivå med kommunens andra enheter. Enhet tre har självständigt 
arbetat med rekrytering och vikarieanskaffning men inte självständigt arbetat med 
enhetens kvalitetsindikatorer eller verksamhetens innehåll. 

Det som förvaltningen anser vara hinder i nuläget är att Fiskebäcks äldreboende 
med 80 platser är en för stor verksamhet för att gå in i en första intraprenad samt 
att verksamheten inte är uppstartad ännu.  

Erfarenheterna visar också att om en intraprenad skall lyckas behöver det ske på 
medarbetarnas eget initiativ och den största delen av medarbetarna ska vilja arbeta 
på det sättet. Det blir svårt att uppnå i en stor verksamhet, speciellt när det inte 
finns några tidigare erfarenheter i kommunen av intraprenaddrift. 

Enhetschefernas roll och engagemang har också visat sig vara avgörande för ett 
lyckat arbete i intraprenadform. Vi har under våren nyrekryterat en enhetschef och 
en tjänst är f.n. vakant vilket inte bedöms vara optimalt vid ett införande av en 
intraprenad. 

Eva Andersson 
Förvaltningschef  
 

Bilaga/bilagor 

1 Motion från Ricard Söderberg (S) och Anders C Nilsson (S) om att utreda 
Intraprenad på nya äldreboendet i Fiskebäck  

2 Kommunfullmäktiges beslut att remittera motionen till kommunstyrelsen och 
socialnämnden, LKS 2019 – 000444 

 

Beslutet skickas till  

Motionärerna 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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Motion om att utreda Intraprenad på nya äldreboendet i Fiskebäck  
 

Vi tror på en ökad delaktighet och möjlighet att påverka på jobbet gör att personal trivs 

bättre och mår bättre. På Lysekilshemmet avdelning 3 har man under längre tid jobbat på 

ett sätt som ger ökande självbestämmande. Effekten har blivit att enheten hållit budget, 

en låg sjukskrivning samt lägre personalomsättning. Personalen har haft möjlighet 

påverka ekonomin och har ansvaret för att byta arbetspass och sätta in vikarier vid 

frånvaro. Ett arbetssätt som har varit väldigt uppskattat bland personalen. Vi vill att detta 

sprids.  

 

Beskrivning av Intraprenad 

Intraprenad är en term som oftast används för att beskriva en verksamhet inom offentlig 

sektor. En Intraprenad har givits större befogenheter att styra över den egna 

verksamheten, samt ett större ansvar för resultatet av verksamheten. Verksamhet som 

sköts i form av en intraprenad får ekonomiska medel från sin uppdragsgivare, till exempel 

kommun eller landsting. Intraprenaden är kommunalt anställd, och har samtidigt ansvar 

för både drift och pengar för verksamheten. Begreppet är huvudsakligen tillskapat för att 

inom kommunal verksamhet ge utrymme för att skapa alternativ till traditionell 

verksamhet samtidigt som det skapar möjlighet till de anställdas egna initiativförmåga.  

 

Vi vill därför:  

- Att socialförvaltningen utreder möjligheten att införa Intraprenad vid nya äldreboendet 

i Fiskebäck.  

 

 

Anders C Nilsson   Ricard Söderberg  

Socialdemokraterna   Socialdemokraterna 
 



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2022-03-02 

 

1 (2) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 327B334CE29947551265CADC1ED3FCCD06528315F5 

 

 

§ 46 Dnr 2021-000422 

Svar på 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) föreslår i en motion att utöka 
busskort för skolungdomar i tonårsålder under kvällar och helger.  

Motionärerna föreslår att kommunen omgående tar upp frågan med Västtrafik med 
syfte att få till stånd en lösning, praktisk och ekonomiskt skälig, på problemet att 
skolungdomar saknar busskort under kvällstid och helger. Man yrkar också på att 
kommunens representant måste hävda den samhälleliga nyttan med att ungdomar 
kan transportera sig tryggt mellan kommundelar med ökad möjlighet att delta i 
arrangemang och föreningsliv i hela kommunen. Slutligen föreslås att kommunens 
representant klargör slöseriet med halvfulla bussar och tomma säten. Syftet är att 
optimera tomma bussar under kvällar och helger och att förstå den samhälleliga 
nyttan med att ungdomar ska kunna transportera sig mellan olika kommundelar.  

Ur ett ekonomiskt perspektiv är alla turer förknippade med en kostnad och 
trafikbolaget får betalt för det faktiska antalet resenärer som reser och betalar för 
resan. Detta är en förutsättning för att kunna driva en affärsmässig verksamhet.  

Västtrafik har sedan många år klargjort att man inte utreder enskilda kommuners 
eventuella specifika behov liknande de förslag som framförs i motionen. Detta med 
anledning av att reglerna och kostnaderna ska vara likvärdig för alla kommuner i 
regionen. Underförstått är att man helt enkelt inte kan göra undantag för en viss 
kommuns specifika behov eller önskemål (tex att låta Lysekils ungdomar få åka med 
i en halvtom buss utan att ha ett giltigt busskort vilket alltså kostar). Vill kommunen 
ha en förändring, tex tillköp av fritidskort, måste kommunen då också betala för 
detta.  

Det förefaller därför inte vara meningsfullt att ta upp motionens olika 
delförslag/yrkanden med Västtrafik. Vill kommunen i stället betala för fritidskort är 
detta självfallet ett alternativ, men innebär en fördyring med 61 % jämfört med 
dagens busskort.  

Kommunstyrelseförvaltningen har i sak inga avvikande synpunkter på 
utbildningsförvaltningens utredning, utan förordar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige avslå motionen i enlighet med utbildningsnämndens beslut. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-08 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-01-19, § 4 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-10-20, § 124 
Motion 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yngve Berlin (K): Bifall till motionen. 



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2022-03-02 

 

2 (2) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 327B334CE29947551265CADC1ED3FCCD06528315F5 

 

 

Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Christina Gustavssons förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservation 

Yngve Berlin (K) anmäler blank reservation. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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Datum 

2022-02-08 

Dnr 

LKS 2021-000422 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Svar på motion från Yngve Berlin 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) föreslår i en motion att utöka 
busskort för skolungdomar i tonårsålder under kvällar och helger.  

Motionärerna föreslår att kommunen omgående tar upp frågan med Västtrafik med 
syfte att få till stånd en lösning, praktisk och ekonomiskt skälig, på problemet att 
skolungdomar saknar busskort under kvällstid och helger. Man yrkar också på att 
kommunens representant måste hävda den samhälleliga nyttan med att ungdomar 
kan transportera sig tryggt mellan kommundelar med ökad möjlighet att delta i 
arrangemang och föreningsliv i hela kommunen. Slutligen föreslås att kommunens 
representant klargör slöseriet med halvfulla bussar och tomma säten. Syftet är att 
optimera tomma bussar under kvällar och helger och att förstå den samhälleliga 
nyttan med att ungdomar ska kunna transportera sig mellan olika kommundelar.  

Ur ett ekonomiskt perspektiv är alla turer förknippade med en kostnad och 
trafikbolaget får betalt för det faktiska antalet resenärer som reser och betalar för 
resan. Detta är en förutsättning för att kunna driva en affärsmässig verksamhet.  

Västtrafik har sedan många år klargjort att man inte utreder enskilda kommuners 
eventuella specifika behov liknande de förslag som framförs i motionen. Detta med 
anledning av att reglerna och kostnaderna ska vara likvärdig för alla kommuner i 
regionen. Underförstått är att man helt enkelt inte kan göra undantag för en viss 
kommuns specifika behov eller önskemål (tex att låta Lysekils ungdomar få åka 
med i en halvtom buss utan att ha ett giltigt busskort vilket alltså kostar). Vill 
kommunen ha en förändring, tex tillköp av fritidskort, måste kommunen då också 
betala för detta.  

Det förefaller därför inte vara meningsfullt att ta upp motionens olika 
delförslag/yrkanden med Västtrafik. Vill kommunen i stället betala för fritidskort är 
detta självfallet ett alternativ, men innebär en fördyring med 61 % jämfört med 
dagens busskort.  

Kommunstyrelseförvaltningen har i sak inga avvikande synpunkter på 
utbildningsförvaltningens utredning, utan förordar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige avslå motionen i enlighet med utbildningsnämndens beslut. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ärendet 

Motionärerna Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) föreslår utökning av 
busskort kvällstid- och helger för skolungdomar. Motionen kan delas upp i tre 
förslag.  
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 -Att kommunen omgående tar upp frågan med Västtrafik att skolungdomar 
saknar busskort under kvällstid och helger. Detta med syfte att få till stånd 
en lösning, praktisk och ekonomiskt skälig, på problemet.  

 -Att kommunens representant måste hävda den samhälleliga nyttan med att 
ungdomar kan transportera sig tryggt mellan kommundelar med ökad 
möjlighet att delta i arrangemang och föreningsliv i hela kommunen.  

 -Att kommunens representant klargör slöseriet med halvfulla bussar och 
tomma säten. Syftet är att optimera tomma bussar under kvällar och helger 
och att förstå den samhälleliga nyttan med att ungdomar ska kunna 
transportera sig mellan olika kommundelar 

Förvaltningens synpunkter  

Utbildningsförvaltningen har som ansvarig förvaltning utrett motionen och dess 
förutsättningar, man har bland annat tagit fram en kostnadskalkyl och 
utbildningsnämnden har behandlat motionen som remitterades till dem. Nämnden 
beslutade att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 

Kommunstyrelseförvaltningen menar att motionens andemening om att erbjuda 
kommunens ungdomar trygga transporter mellan kommunens olika tätorter 
generellt är lovvärt och eftersträvansvärt. Men i praktiken är detta mycket svårt att 
realisera. Detta dels beroende på ekonomiska, dels regelstyrda sakargument. 

Praktiskt saknas helt enkelt möjligheten att hos Västtrafik utöka befintliga busskort 
under kvällar och helger för skolungdomar i tonårsåldern. Ett befintligt busskort 
gäller till 19.00.  

Alternativet blir då att köpa till fritidskort som gäller till 22.00 eller 24.00, inkl. 
eller exkl. helger och lov. Möjligheten för tillköp av fritidskort är framtaget för de 
kommuner som har ett behov av utökade busskort. Kostnaden för dessa busskort 
skulle emellertid relativt sett öka väldigt mycket vilket framgår av 
utbildningsförvaltningens utredning/kalkyl.  

Som ett exempel är kostnaden med dagens busskort 1 975 269 kr per läsår för alla 
gymnasie- och högstadieelever med skolkort, giltiga till 19.00. Om kommunen 
skulle köpa till fritidskort som gäller fram till 24.00 inklusive helger och lov skulle 
kostnaden i stället bli 3 181 500 kr per läsår. En ökning med 1 206 231 kr eller 61 %. 

Ur ett annat ekonomiskt perspektiv är alla turer förknippade med en kostnad och 
trafikbolaget får betalt för det faktiska antalet resenärer som reser och betalar för 
resan. Detta är en förutsättning för att kunna driva en affärsmässig verksamhet.  

Västtrafik har sedan många år klargjort att man inte utreder enskilda kommuners 
eventuella specifika behov liknande de förslag som framförs i motionen. Detta med 
anledning av att reglerna och kostnaderna ska vara likvärdig för alla kommuner i 
regionen. Underförstått är att man helt enkelt inte kan göra undantag för en viss 
kommuns specifika behov eller önskemål (tex att låta Lysekils ungdomar få åka 
med i en halvtom buss utan att ha ett giltigt busskort vilket alltså kostar). Vill 
kommunen ha en förändring, tex tillköp av fritidskort, måste kommunen då också 
betala för detta.  

Det förefaller därför inte vara meningsfullt att ta upp motionens olika 
delförslag/yrkanden med Västtrafik. Vill kommunen i stället betala för fritidskort är 
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detta självfallet ett alternativ, men innebär en fördyring med 61 % jämfört med 
dagens busskort.  

Kommunstyrelseförvaltningen har i sak inga avvikande synpunkter på 
utbildningsförvaltningens utredning, utan förordar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige avslå motionen i enlighet med utbildningsnämndens beslut. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilagor 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-01-19, § 4 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-10-20, § 124 
Motion 

Beslutet skickas till  

Motionärerna 
Utbildningsnämnden 
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  Utbildningsnämnden 
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2022-01-19 

 

1 (1) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

9803FBF4EB70F071EC20E03166E799F1FBB4E7C834 

 

 

UBN § 4 Dnr 2021-000435 

Remiss av motion från Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) om 
utökat busskort för skolungdomar i tonårsåldern, att gälla även kvällar 
och helger 

Sammanfattning 

2021-10-20 inkommer motion från Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) 
med förslag att utöka busskort för skolungdomar i tonårsålder under kvällar och 
helger. Syftet grundar sig i att optimera tomma bussar under kvällar och helger. 
Förslaget grundar sig också i att förstå den samhälleliga nyttan med att ungdomar 
ska kunna transportera sig mellan olika kommundelar.  

Motionens första alternativ är att kommunen omgående tar upp frågan med 
Västtrafik i syfte till att få till stånd en lösning; praktiskt och ekonomisk skälig, på 
problemet att skolungdomar saknar busskort under kvällar och helger. Alternativ 
två är att kommunens representant måste hävda den samhälleliga nyttan med att 
ungdomar kan transportera sig tryggt mellan kommundelar med ökad möjlighet att 
delta i arrangemang och föreningsliv i hela Lysekils kommun. Vidare föreslår 
motionärerna i sitt tredje alternativ att kommunens representant klargör slöseriet 
med halvfulla bussar och tomma säten. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-28 
Kostnadsuträkning utökade busskort 
LKF 2021-10-20, § 124 – Remiss av motion från Yngve Berlin (K) och Britt-Marie 
Kjellgren (K) om utökat busskort för skolungdomar i tonårsåldern, att gälla även 
kvällar och helger 
Motion 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jeanette Jansson (LP): Bifall till förvaltningens förslag.  
Philip Nordqvist (M): Bifall till förvaltningens förslag.  
Monica Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Utbildningsförvaltningen 
 



 
       Bilaga 1  
Kostnadsuträkning utökade busskort  
 
Nuvarande kostnad:  
Pris per läsår från och med 1/1 2021 är 4437 kronor exklusive moms. Västtrafik fakturerar 
per månad varför kostnaden måste delas med nio för att få fram månadskostnaden.  
 
Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till 19.00: 4703:- inklusive moms.  
 
Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till 22.00: 5352:- inklusive moms. (ej giltigt 
helg)  
 
Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till 24.00: 5981:- inklusive moms. (ej giltigt 
helg)  
 
 Kostnad med en utökning med fritidskort:  
Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till 24.00, inklusive helg: (ej lov) 6897:- 
inklusive moms. (uträkning på grundpriset - en-kommun plus fritidskort. Fritidskort inkl. 
helg ej lov kostar 2194: inkl. moms. 
  
Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till 24.00, inklusive helg och lov 7575:- 
inklusive moms. (uträkning på grundpriset - en-kommun plus fritidskort. Fritidskort inkl. 
helg och lov kostar 2872: inkl. moms).  
 
 Elever med busskort 
Gullmarsgymnasiet 219 elever.  
Gullmarsskolan 7-9 206 elever.  
 
Totalkostnad  
1 975 269;- per läsår för alla gymnasie- högstadieelever med skolkort, giltiga till 19.00. 
Totalkostnad: 1 975 269;-  (4703 x 420 elever) 
 
2 247 840;- per läsårs för alla gymnasie- högstadieelever med skolkort, giltiga till 22.00 (ej 
giltigt helg och lov) 
Totalkostnad: 2 247 840;- (5352 x 420 elever) 
 
2 512 020;- per läsår för alla gymnasie- högstadieelever med skolkort, giltiga till 24.00 (ej 
giltigt helg och lov) 
Totalkostnad: 2 512 020;- (5981 x 420 elever) 
 
2 896 740;- per läsår för alla gymnasie- högstadieelever med skolkort, giltiga till 24, inklusive 
helg (ej lov). 
Totalkostnad: 2 896 740;- (6897 x 420) 
 
3 181 500;- per läsår för alla gymnasie- högstadieelever med skolkort, giltiga till 24 inklusive 
helg och lov. 
Totalkostnad: 3 181 500;- (7575 x 420 elever) 
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Datum 

2021-12-28 

Dnr 

UBN 2021-000435 
 
Utbildningsförvaltningen  
Medina Duric 
medina.duric@lysekil.se 
 
 

Remissvar på motion från Yngve Berlin (K) och Britt-Marie 
Kjellgren (K) om utökat busskort för skolungdomar i 
tonårsåldern, att gälla även kvällar och helger 

Sammanfattning 

2021-10-20 inkommer motion från Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) 
med förslag att utöka busskort för skolungdomar i tonårsålder under kvällar och 
helger. Syftet grundar sig i att optimera tomma bussar under kvällar och helger. 
Förslaget grundar sig också i att förstå den samhälleliga nyttan med att ungdomar 
ska kunna transportera sig mellan olika kommundelar.  

Motionens första alternativ är att kommunen omgående tar upp frågan med 
Västtrafik i syfte till att få till stånd en lösning; praktiskt och ekonomisk skälig, på 
problemet att skolungdomar saknar busskort under kvällar och helger. Alternativ 
två är att kommunens representant måste hävda den samhälleliga nyttan med att 
ungdomar kan transportera sig tryggt mellan kommundelar med ökad möjlighet att 
delta i arrangemang och föreningsliv i hela Lysekils kommun. Vidare föreslår 
motionärerna i sitt tredje alternativ att kommunens representant klargör slöseriet 
med halvfulla bussar och tomma säten. 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Ärendet 

Motionärerna Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) föreslår utökning av 
busskort kvällstid- och helger. Förvaltningen utreder förutsättningarna, tar fram en 
kostnadskalkyl och lämnar svar på motionen.  

Förvaltningens utredning 

2021-10-20 inkommer motion från Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) 
med förslag att utöka busskort för skolungdomar i tonårsålder under kvällar och 
helger. Syftet grundar sig i att optimera tomma bussar under kvällar och helger. 
Förslaget grundar sig också i att förstå den samhälleliga nyttan med att ungdomar 
ska kunna transportera sig mellan olika kommundelar.  

Motionens första alternativ är att kommunen omgående tar upp frågan med 
Västtrafik i syfte till att få till stånd en lösning; praktiskt och ekonomisk skälig, på 
problemet att skolungdomar saknar busskort under kvällar och helger. Alternativ 
två är att kommunens representant måste hävda den samhälleliga nyttan med att 
ungdomar kan transportera sig tryggt mellan kommundelar med ökad möjlighet att 
delta i arrangemang och föreningsliv i hela Lysekils kommun. Vidare föreslår 
motionärerna i sitt tredje alternativ att kommunens representant klargör slöseriet 
med halvfulla bussar och tomma säten. 

Utgångspunkten i ärendet är att utöka befintliga busskort kvällar och helger för 
skolungdomar i tonårsåldern, vilket inte är möjligt.  
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Ett befintligt busskort gäller till 19.00. Alternativet är att köpa till fritidskort till 
22.00 eller 24.00, inkl. eller exkl. helger och lov, något som presenteras i bifogad 
uträkningskalkyl.  

Västtrafik säger nej till det förslag som presenteras ovan. Tillköp av fritidskort är 
framtaget för de kommuner som har ett behov av utökade busskort. Beslutet är 
regionalt politiskt förankrat och spelas mot regionen. Alla turer är förknippade till 
en kostnad, trafikbolaget får betalt för de som reser för att driva affärsmässigt. 
Västtrafik utreder heller inte kommunernas specifika behov, frågan drivs regionalt 
och ska vara likvärdig för alla kommuner. 

Lennart Olsson 
Förvaltningschef 

Medina Duric  
Handläggare 

 

Bilaga 

Kostnadsuträkning utökade busskort 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Utbildningsförvaltningen 
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Motion om utökat busskort för skolungdomar i tonårsåldern, att gälla även kvällar och 

helger. 

Frågan om fria busskort för skolungdom även på kvällar och helger har nyligen behandlats av 

kommunfullmäktige, men på felaktiga grunder.  

I verkligheten, den som verkar pågå utanför många politiska diskussioner, så rullar på sin 

höjd halvfulla bussar med garanterat tomma säten, inte minst kvällstid och helger, mellan 

kommundelarna, enligt turlista.  

Det borde inte vara så svårt att förstå den samhälleliga nyttan, med att ungdomar istället 

tryggt och säkert, kan transportera sig mellan kommundelar, med ökad möjlighet att delta i 

arrangemang och föreningsliv, i hela kommunen, hela veckan.  

Inte minst eftersom det mesta av kommunala satsningar ”råkar” ske i den större tätorten 

och den mindre tätorten får procentuellt avsevärt mindre ”för sina skattepengar”.  

Önskemål om utökat busskort till skolungdomar, helger och kvällar har som redan nämnts, 

avvisats av en fullmäktigemajoritet. Den debatt som förgicks beslutet fördes dock på 

felaktiga grunder och på matematiska beräkningar som saknar stöd i verklighet och logik. 

Ekonomiska kalkyler (argument mot utökat busskort) som bygger på ”kostnad per resande” 

har inget med verkligheten att göra. Utgifter som inte blir, inkomster som inte finns!   

Tomma säten, i halvfulla bussar istället för busskort till skolungdom, för transport enligt 

befintlig turlista är misshushållning med gemensamma medel. Västtrafik är en 

kommunal/regional verksamhet som skall gagna ”ägarna” medborgarna. Ingen tjänar på 

tomma säten i lokaltrafiken.  

Detta självklara faktum måste ligga till grund för en saklig/skälig ekonomisk uppgörelse 

mellan kommun och Västtrafik.  

Därför yrkar vi på: 

- Att kommunen omgående tar upp frågan med Västtrafik med syfte att få till stånd en 

lösning, praktisk och ekonomiskt skälig, på problemet att skolungdomar saknar 

busskort kvällstid och helger.  

- Att kommunens representant måste hävda den samhälleliga nyttan med att 

ungdomar kan transportera sig tryggt mellan kommundelar med ökad möjlighet att 

delta i arrangemang och föreningsliv i hela kommunen, 

- Att kommunens representant klargör slöseriet med halvfulla bussar och tomma 

säten. 

 

För Kommunistiska Partiet.   Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren 

Lysekil den 28 september 2021  
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§ 45 Dnr 2021-000451 

Svar på 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) inkom den 2021-10-13 med en 
motion där de föreslår alternativ till utökning av busskort i Lysekils kommun. Syftet 
är att verka för en inkluderande kommun där alla ungdomar ska ges samma 
möjligheter att åka kollektivt oavsett var i kommunen ungdomen bor. Motionärerna 
förslår att alla elever som går på högstadiet och gymnasiet som redan har busskort 
idag, ska kunna ansöka om utökat busskort hos Lysekils kommun för att få det 
utökat till kvällar och helger.  

Den möjlighet som finns att tillgå för att få kollektivtrafik på kvällar och helger är att 
köpa till fritidskort. Olika alternativa kombinationer finns men oavsett alternativ 
kommer kostnaden för busskort att öka relativ mycket. 

Av utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår att utbildningsnämnden 
saknar ekonomiska förutsättningar för tillköp av fritidskort om inte extra medel 
tillförs nämnden för detta ändamål. Kommunstyrelseförvaltningen förordar därför 
kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att avslå motionen.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-10 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-01-19, § 3  
Tjänsteskrivelse från utbildningsförvaltningen  
Bilaga 1 (utbildningsförvaltningens kostnadsuträkning) 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-10-20, § 126 
Motion 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Gustavsson (S): Ändringsförslag att motionen anses besvarad. 

Maria Granberg (MP) och Ricard Söderberg (S): Bifall till Christina Gustavssons 
förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Christina Gustavssons 
m.fl. förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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Datum 

2022-02-10 

Dnr 

LKS 2021-000451 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Svar på motion från Daniel Arvidsson och Magnus Elisson 
(SD) om utökat busskort 

Sammanfattning 

Daniel Arvidsson (SD) och Magnus Elisson (SD) inkom den 2021-10-13 med en 
motion där de föreslår alternativ till utökning av busskort i Lysekils kommun. Syftet 
är att verka för en inkluderande kommun där alla ungdomar ska ges samma 
möjligheter att åka kollektivt oavsett var i kommunen ungdomen bor. Motionärerna 
förslår att alla elever som går på högstadiet och gymnasiet som redan har busskort 
idag, ska kunna ansöka om utökat busskort hos Lysekils kommun för att få det 
utökat till kvällar och helger.  

Den möjlighet som finns att tillgå för att få kollektivtrafik på kvällar och helger är 
att köpa till fritidskort. Olika alternativa kombinationer finns men oavsett 
alternativ kommer kostnaden för busskort att öka relativ mycket. 

Av utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår att utbildningsnämnden 
saknar ekonomiska förutsättningar för tillköp av fritidskort om inte extra medel 
tillförs nämnden för detta ändamål. Kommunstyrelseförvaltningen förordar därför 
kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att avslå motionen.  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Ärendet 

Daniel Arvidsson (SD) och Magnus Elisson (SD) föreslår i en motion alternativ till 
utökning av busskort i Lysekils kommun. Syftet är att verka för en inkluderande 
kommun där alla ungdomar ska ges samma möjligheter att åka kollektivt oavsett 
var i kommunen ungdomen bor. Motionärerna förslår att alla elever som går på 
högstadiet och gymnasiet som redan har busskort idag, ska kunna ansöka om 
utökat busskort hos Lysekils kommun för att få det utökat till kvällar och helger. 

Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningen delar generellt motionens intention om att barn och 
ungdomar som har idrottsträning, musik, eller andra aktiviteter som sker inne i 
Lysekils tätort, på ett tryggt sätt ska kunna transportera sig från omgivande mindre 
orter och landsbygd. 

Motionen föreslår att elever som går på högstadiet samt gymnasiet där de redan 
idag har busskort för att ta sig till skolan, kan ansöka hos kommunen för att få detta 
utökat så att det gäller även kvällar och helger.  

Utbildningsförvaltningen har tidigare konstaterat att en majoritet av de aktiva 
föreningarna med barn- och ungdomsverksamhet utgår ifrån centrala Lysekil. Men 
om det ändå anses finnas ett behov av utökade busskort för ungdomar boende 
utanför centralorten, som gäller för andra tider än dagens kl. 19.00, och eventuellt 
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även att gälla kvällar och helger, pekar utbildningsförvaltningen på att detta inte är 
genomförbart med utökade busskort på det sätt som föreslås i motionen. Detta 
beror på att det rent praktiskt hos Västtrafik inte finns någon möjlighet att utöka 
befintliga busskort. 

Det möjlighet som i stället finns att tillgå för att få kollektivtrafik på kvällar och 
helger är att köpa till fritidskort. Möjligheten för tillköp av fritidskort är framtaget 
för de kommuner som anser sig ha ett behov av utökade busskort, som eventuellt 
Lysekil i detta fall. De befintliga busskorten kombinerat med eventuellt tillköp av 
fritidskort skulle emellertid öka kostnaden relativt mycket vilket framgår av 
utbildningsförvaltningens utredning/kalkyl (bilaga 1).  

Som ett exempel är kostnaden med dagens busskort 1 975 269 kr per läsår för alla 
gymnasie- och högstadieelever med skolkort, giltiga till 19.00. Om kommunen 
skulle köpa till fritidskort som ungefärligt motsvarar motionärernas yrkande, att 
gälla fram till 24.00 inklusive helger men inte lov, skulle kostnaden i stället bli  
2 896 740 kr per läsår. En ökning med 921 471 kr eller + 47 %. Det finns andra 
alternativa kombinationer som blir något billigare, tex att välja kl. 22.00 i stället för 
24.00, eller att inte ha fria resor under helger. Oavsett alternativ kommer 
kostnaden för busskort att öka relativ mycket. 

Av utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår att utbildningsnämnden 
saknar ekonomiska förutsättningar för tillköp av fritidskort om inte extra medel 
tillförs nämnden för detta ändamål. Kommunstyrelseförvaltningen förordar därför 
kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att avslå motionen.  

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilagor 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-01-19, § 3  
Tjänsteskrivelse från utbildningsförvaltningen  
Bilaga 1 (utbildningsförvaltningens kostnadsuträkning) 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-10-20, § 126 
Motion 

Beslutet skickas till  

Motionärerna 
Utbildningsnämnden 
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UBN § 3 Dnr 2021-000436 

Remiss av motion från Daniel Arvidsson (SD) och Magnus Elison (SD) 
om utökat busskort v 2.0 för elever som går på högstadiet samt 
gymnasiet 

Sammanfattning 

Daniel Arwidsson (SD) och Magnus Elisson (SD) inkom den 14/10 2021 med en 
motion där de föreslår alternativ till utökning av busskort i Lysekils kommun. Syftet 
är att verka för en inkluderande kommun där alla ungdomar ska ges samma 
möjligheter att åka kollektivt oavsett var i kommunen ungdomen bor.  

Motionärerna förslår att alla elever som går på högstadiet och gymnasiet som redan 
har busskort idag, ska kunna ansöka om utökat busskort hos Lysekils kommun för 
att få det utökat till kvällar och helger. 

I dagsläget har utbildningsnämnden inte ekonomiska möjligheter för tillköp av 
fritidskort, så till vida att medel inte tillförs. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-28 
Kostnadsuträkning utökade busskort 
LKF 2021-10-20, § 126 – remiss på motion från Daniel Arvidsson (SD) och Magnus 
Elisson (SD) om utökat busskort v 2.0 för elever som går på högstadiet samt 
gymnasiet.  
Motion 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jeanette Jansson (LP): Bifall till förvaltningens förslag.  
Philip Nordqvist (M): Bifall till förvaltningens förslag.  
Monica Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag.  
Margareta Carlsson (S): Bifall till förvaltningens förslag.  
Håkan Smedja (V): Avslag till förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utbildningsnämnden 
beslutar enligt Jeanette Jansons m.fl. förslag till bifall. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Utbildningsförvaltningen 
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Dnr 

UBN 2021-000436 
 
Utbildningsförvaltningen 
Medina Duric 
medina.duric@lysekil.se 
 
 

Remissvar på 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 Arwidsson (SD) och Magnus Elisson (SD) inkom den 14/10 2021 med en 
motion där de föreslår alternativ till utökning av busskort i Lysekils kommun. Syftet 
är att verka för en inkluderande kommun där alla ungdomar ska ges samma 
möjligheter att åka kollektivt oavsett var i kommunen ungdomen bor.  

Motionärerna förslår att alla elever som går på högstadiet och gymnasiet som redan 
har busskort idag, ska kunna ansöka om utökat busskort hos Lysekils kommun för 
att få det utökat till kvällar och helger. 

I dagsläget har utbildningsnämnden inte ekonomiska möjligheter för tillköp av 
fritidskort, så till vida att medel inte tillförs.  

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad. 

Ärendet 

Daniel Arwidsson (SD) och Magnus Elisson (SD) inkom den 14/10 2021 med en 
motion där de föreslår alternativ till utökning av busskort i Lysekils kommun. Syftet 
är att verka för en inkluderande kommun där alla ungdomar ska ges samma 
möjligheter att åka kollektivt oavsett var i kommunen ungdomen bor.  

Motionärerna förslår att alla elever som går på högstadiet och gymnasiet som redan 
har busskort idag, ska kunna ansöka om utökat busskort hos Lysekils kommun för 
att få det utökat till kvällar och helger.  

Förvaltningens utredning 

Utbildningsförvaltningen har tidigare konstaterat att en majoritet av de aktiva 
föreningarna med barn- och ungdomsverksamhet utgår ifrån centrala Lysekil. Trots 
ett möjligt behov av utökade busskort till kvällar och helger anser 
utbildningsförvaltningen att det inte är genomförbart i dess nuvarande form.  
Befintliga busskort gäller till kl. 19.00 och är inte möjliga att utöka.  
Alternativet för att kunna få utökad möjlighet till kollektivtrafik på kvällar och 
helger är att köpa till fritidskort. Kostnadsberäkningar för detta finns i bifogat 
dokument.  

I dagsläget har utbildningsnämnden inte ekonomiska möjligheter för tillköp av 
fritidskort, så till vida att medel inte tillförs.  
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Lennart Olsson 
Förvaltningschef 

Medina Duric 
Handläggare 

Bilaga 

Kostnadsuträkning utökade busskort 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Utbildningsförvaltningen 
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       Bilaga 1  
Kostnadsuträkning utökade busskort  
 
Nuvarande kostnad:  
Pris per läsår från och med 1/1 2021 är 4437 kronor exklusive moms. Västtrafik fakturerar 
per månad varför kostnaden måste delas med nio för att få fram månadskostnaden.  
 
Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till 19.00: 4703:- inklusive moms.  
 
Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till 22.00: 5352:- inklusive moms. (ej giltigt 
helg)  
 
Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till 24.00: 5981:- inklusive moms. (ej giltigt 
helg)  
 
 Kostnad med en utökning med fritidskort:  
Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till 24.00, inklusive helg: (ej lov) 6897:- 
inklusive moms. (uträkning på grundpriset - en-kommun plus fritidskort. Fritidskort inkl. 
helg ej lov kostar 2194: inkl. moms. 
  
Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till 24.00, inklusive helg och lov 7575:- 
inklusive moms. (uträkning på grundpriset - en-kommun plus fritidskort. Fritidskort inkl. 
helg och lov kostar 2872: inkl. moms).  
 
 Elever med busskort 
Gullmarsgymnasiet 219 elever.  
Gullmarsskolan 7-9 206 elever.  
 
Totalkostnad  
1 975 269;- per läsår för alla gymnasie- högstadieelever med skolkort, giltiga till 19.00. 
Totalkostnad: 1 975 269;-  (4703 x 420 elever) 
 
2 247 840;- per läsårs för alla gymnasie- högstadieelever med skolkort, giltiga till 22.00 (ej 
giltigt helg och lov) 
Totalkostnad: 2 247 840;- (5352 x 420 elever) 
 
2 512 020;- per läsår för alla gymnasie- högstadieelever med skolkort, giltiga till 24.00 (ej 
giltigt helg och lov) 
Totalkostnad: 2 512 020;- (5981 x 420 elever) 
 
2 896 740;- per läsår för alla gymnasie- högstadieelever med skolkort, giltiga till 24, inklusive 
helg (ej lov). 
Totalkostnad: 2 896 740;- (6897 x 420) 
 
3 181 500;- per läsår för alla gymnasie- högstadieelever med skolkort, giltiga till 24 inklusive 
helg och lov. 
Totalkostnad: 3 181 500;- (7575 x 420 elever) 
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Motion angående utökat busskort v2.0 

 

Eftersom förra motionen blev läst ordagrant som får vi skicka in en liknande med en mer 

detaljerad inriktning. 

Sverigedemokraterna Lysekil vill verka för en inkluderande kommun. Där alla ungdomar ges 

samma möjligheter oavsett vilken ände av kommunen man bor i. 

Kommunen glömmer bort att nästan 50% av befolkningen inte bor i Lysekils stad. Detta 

gäller även ungdomar som kommer från alla hörn i kommunen. Ungdomar som ibland har 

aktiviteter som träning inom idrott, spelar musik, eller något annat som finns i Lysekil. 

För på landet finns det inte så mycket att erbjuda. 

En förälder ska inte behöva välja ifall man vill ha mat på bordet eller köpa busskort till sitt 

barn. Det finns familjer i kommunen där så har varit fallet och så får det inte vara. Ungdomar 

får sluta med sitt intresse för att det finns inga pengar över när det är dags för nästa lön. 

Lysekils kommun måste börja leva upp till det som finns i skrift under de 5 specificerade 

utvecklingsområden. Det räcker inte med att skriva och prata om det. Vi måste visa lite vilja 

också. 

”Alla barn och unga i Lysekils kommun ska ges förutsättningar för en bra hälsa och goda 

livsvillkor”. 

 

Barn och ungdomar kostar pengar och de måste få lov att kosta pengar. Vi pratar om att 

söktrycket till gymnasiet inte är så stort från närliggande kommuner. Ett utökat busskort 

kanske kan locka lite fler elever? 

 

 

 

 

 



Sverigedemokraterna Lysekil föreslår därför följande: 

 

Att:  

1. Elever som går på högstadiet samt gymnasiet där de redan idag har busskort för att ta sig 

till skolan, kan ansöka hos kommunen för att få detta utökat så att det gäller även kvällar 

och helger.  

 

 

Daniel Arwidsson 

Magnus Elisson  

2021-09-20 

 



 

2022-02-01 

Motion om att inom hemtjänsten avskaffa minutstyrningen och i stället införa ett mer 

tillitsbaserat arbetssätt. 

Nu har vi minutschema i hemtjänsten och det innebär att våra undersköterskor ges i 

uppdrag att utföra insatser som tex duschningar, omvårdnadsarbete, städning eller 

promenader. Dessa insatser anges i minuter. När något oförutsett inträffar så behöver 

personalen kunna anpassa dagen efter de nya förutsättningarna och inte vara låsta till 

ett visst antal minuter. 

Minutstyrning leder till en stressig arbetssituation och arbetsmiljön är inte hållbar om 

personalen ständigt saknar marginaler. Att vi människor är olika och tar olika lång tid på 

oss vid dusch, klä sig och ta sig ur sängen på morgonen förvånar knappast någon. Därför 

är det olämpligt att arbeta utifrån ett system som bygger på fasta tider för olika insatser. 

Vi ska arbeta personcentrerat, det ska vara utifrån individens behov. 

Att lämna detaljstyrningen av hemtjänsten innebär tillit till professionen och att 

omvårdnadspersonalen får ett större ansvar och nya möjligheter att påverka sin 

arbetsmiljö. Vi är övertygade om att det är så här framtidens hemtjänst ska utformas för 

våra brukares och personalens bästa. 

Omvårdnadspersonalen ska fokusera på att ge bästa möjliga vård och omsorg, man ska 

inte behöva räkna minuter. I det tillitsbaserade arbetssätt som vi vill införa är det i 

stället meningen att omvårdnadspersonalen ska utgå ifrån den äldres behov och 

anpassa tiden utifrån det den behöver. Vi ska arbeta personcentrerat. 

Detta ska också ses som ett led i att göra kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare.  

Vi är övertygade om att vi med detta får en bättre arbetsmiljö och att vi därmed också 

minskar sjukfrånvaron. Vilket i sin tur leder till att fler väljer att börja arbeta hos oss. 

Mot denna bakgrund föreslår vi 

Att kommunen inom hemtjänsten lämnar detalj- och minutstyrningen och i stället 

övergår till ett mer tillitsbaserat arbetssätt. 

Camilla Carlsson, Lysekilspartiet. 





 
 

 

Interpellation  

Finns det ö.h.t någon pågående detaljplan för industri- och 
verksamhetsmark i Lysekils kommun? 

Nedanstående frågor riktas till ordföranden för samhällsbyggnadsnämnden (SBN), den nämnd 
som svarar för planläggning av mark och vatten inom kommunen. 

Bakgrunden till frågorna 

1. Om man söker bland pågående detaljplaner på kommunens hemsida får man upp en 
detaljplan, Hallindens industriområde. Denna detaljplan visar sig ha varit vilande sedan 2009, dvs i 
12 år...  

2. Vid SBNs möte den 27 januari 2022 informerades nämnden om pågående detaljplaner. I 
förteckningen över pågående detaljplaner omnämns utöver Hallindens industriområde också 
Valbodalen. Denna detaljplan - i havsnära läge - har inte ens startats upp, trots att det för sju år 
sedan, 2014, initierades ett arbete med en ny detaljplan för detta område.  

3. I budgeten för 2021 uppdrog Lysekils kommunfullmäktige åt SBN att planera för 
verksamhetsmark. Detta motiverades bl a med texten:  

Framgångsrika företag som kan utvecklas och skapa arbetstillfällen är av avgörande betydelse för 
Lysekils kommun. En viktig förutsättning för detta är att inventera mark tillgänglig för lokalisering 
av verksamheter…  

Fagra och vackra ord, men vad har vi åstadkommit? 

Frågor till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Björneld (L):  

1. Hur många detaljplaner för verksamhetsmark har samhällsbyggnadsnämnden tagit fram   - 
och vilka är det - under innevarande mandatperiod? 
 

2. Finns det ö.h.t någon pågående detaljplan för industri- och verksamhetsmark i Lysekils 
kommun (Hallindens industriområde är vilande och Valbodalen har inte startat)? 
 

3. Hur går det med uppdraget som kommunfullmäktige har gett samhällsbyggnadsnämnden  att 
inventera och planera för verksamhetsmark? Vad har arbetet resulterat i? 
 

4. Havsnära mark som är lämplig för industri och verksamhet måste detaljplaneras och 
tillgängliggöras för befintligt näringsliv och för företag som söker läge nära havet. Det händer 
ingenting med detaljplanen för Valbodalen, var i kommunen tänker sig SBNs ordförande att 
kommunen ska erbjuda företagare havsnära verksamhetsmark? 

Lysekil 2022-02-11 

Ronald Rombrant, Lysekilspartiet 

Bilaga: Arbetsprogram detaljplaner från samhällsbyggnadsnämndens möte 2022-01-27 



 

Arbetsprogram detaljplaner Pågående DP Ej pågående DP

Troligt Antagande Antagandebeslut

PRIVATA PLANER 2022 2022 SBN KF Boendeformer Annat

Lysekil Jan-Jun Jul-Dec Småhus  Lägenheter

Gullmarsbadens camping - - camping

Norra Hamnstranden - 100+ hotell/kontor/handel/trygghetsboende

Dona 2:1 - ca 30 Flerbostadshus

Del av Kyrkvik 1:50 m fl (Höjdgatan) - - ta bort byggrätter

Ulseröd 1:29 ca 20 ca 15-20 Friliggande villor, mindre flerbostadshus

Mariedal 3:19 mfl - ca 140 hyresrätter/bostadsrätter

Slätten 1:339 (Revolvern) - 25-30 hyresrätter

Södra hamnen 13:1 (Hotell Lysekil) - ca 30+ Bostäder, centrumändamål

Gamlestan 1:3 m fl Ändring pb - flerbostadshus

Lyse

Norra Skalhamn, Lyse 1:52 och 1:57 ca 20-35 ca 20 småhus/lägenheter

Sävens camping, Skalhamn - - camping

Brastad-Bro

Holländaröd 1:63 ca 8 - (§113)

Tuntorp 4:12 - - Ändrat ändamål - daglivaruhandel

Skaftö

Fossa 1:116 ca 8 småhus

Fossa 1:33, Rågårdsvik ca 6 - småhus

Fyreberget, Vägeröd 1:69, Östersidan ca 200 Varierande boenden

Grönskult 1:42 mfl (S Stockevik) - - Friskvårdsanläggning

Skaftö-Berg 2:155 5 st -

Lönndal 1:7 Ändrad användning - tillfällig vistelse

Lyse-Berga 1:155 och 1:156 antal? - Förtäta området med friliggande småhus

Skaftö-Backa 3:351 - - skola

KOMMUNALA PLANER

Lysekil

Norra Tronebacken ca 40 ca 30-50 förskola

Valbodalen - - verksamheter/småbåtshamn

Lyse

Lyse-Berga 3:29 Utvidga användningomr. t.ex tillfällig vistelse

Brastad-Bro

Hallinden industriområde - - verksamhet

Skaftö
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AKTUELL STRATEGISK PLANERING

Ny översiktsplan

VA‐plan

Kulturmiljöprogram

Program Samråd Granskning Antagande

Program Samråd Granskning Antagande

ANTAGNA DETALJPLANER UNDER 2017
Lönndals verksamhetsområde KF 2017‐06‐21 Laga kraft 2017
Gamlestan 22:4 m fl KF 2017‐06‐21 Laga kraft 2018

ANTAGNA DETALJPLANER UNDER 2018
ICA Grundsund Lönndal 8:1 mfl KF 2018‐02‐08 Laga kraft 2018
Evensås 1:6 KF 2018‐06‐20 Laga kraft 2018
Gamla Mejeriet  KF 2018‐09‐20 Laga kraft 2018

ANTAGNA DETALJPLANER UNDER 2019
Södra hamnen 6:2 KF 2019‐03‐25 Laga kraft 2019
Vägeröd 1:70 KF 2019‐06‐12 Laga kraft 2020
Sjukhuset slätten 15:7  KF 2019‐10‐23 Laga kraft 2021  

ANTAGNA DETALJPLANER UNDER 2020
Evensås 1:79  KF 2020‐02‐20 Laga kraft 2020

ANTAGNA DETALJPLANER UNDER 2021
Torvemyr etapp 2  KF 2021‐03‐17  Laga kraft 2021
Norra Tronebacken  KF 2021‐ 02‐10 Laga kraft 2021
Trellebystrands camping KF 2021‐06‐23 Laga kraft 2021
Tuntorp 4:156 SBN 2021‐06‐03 Laga kraft 2021
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