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§ 17 Dnr 2022-000170 

Muntlig information - säkerhetspolitiska läget 

Sammanfattning 

Joakim Hagetoft, säkerhetsstrateg informerar om den säkerhetspolitiska 
utvecklingen med anledningen av Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari. 

I nuläget finns inget överhängande risk för väpnat angrepp mot Sverige men en 
allmänt ökad hotbild mot Sverige med risk för bland annat, höga priser på vissa 
varor, cyberhot och påverkanskampanjer. 

Den 4 mars tog kommundirektören ett inriktningsbeslut för att hantera effekterna 
av den negativa utvecklingen av det säkerhetspolitiska läget.  

Lysekils kommuns förvaltningar och bolag ska:  

 Följa händelseutvecklingen och vara extra vaksamma. 

 Säkerställa uthållighet och minska sårbarheter inom samhällsviktiga 
verksamheter. 

 Förbereda strukturerat och effektivt mottagande av flyktingar. 

 Tidigarelägga förmågestärkande åtgärder inom arbetet med civilt försvar. 

 Begränsa oron hos medarbetare och medborgare. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 
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§ 18 Dnr 2022-000014 

Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige och utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Magnus Elisson (SD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse 2022-02-18 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen och tackar Magnus Elisson 
för nedlagt arbete. 

Kommunfullmäktige översänder avsägelsen till Länsstyrelsen för ny 
sammanräkning. 

Beslutet skickas till 

Magnus Elisson 
Länsstyrelsen 
Nämndsekreteraren 
Löneenheten 
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§ 19 Dnr 2022-000014 

Avsägelse som ersättare i valnämnden 

Sammanfattning 

Catharina Hansson (LP) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i 
valnämnden. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse 2022-02-27 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen och tackar Catharina 
Hansson för nedlagt arbete. 

Beslutet skickas till 

Catharina Hansson 
Nämndsekreteraren 
Löneenheten 
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§ 20 Dnr 2022-000014 

Avsägelse som ersättare i utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Ann-Britt Karlsson (SD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i 
utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse 2022-03-10 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 

Beslutet skickas till 

Ann-Britt Karlsson 
Nämndsekreteraren 
Löneenheten 

 



 

  Kommunfullmäktige
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2022-03-16 

 

10 (36) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 425C0BE81A3BAD3A081A03B52992EFDFB02762CC1E 

 

 

§ 21 Dnr 2022-000014 

Avsägelse som ledamot och ersättare i socialnämnden 

Sammanfattning 

Piotr Warta (SD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot och Carina 
Holgersson (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse 2022-03-10, 2022-03-14 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelserna. 

Beslutet skickas till 

Piotr Warta 
Carina Holgersson 
Nämndsekreteraren 
Löneenheten 
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§ 22 Dnr 2022-000015 

Fyllnadsval till socialnämnden 

Sammanfattning 

Daniel Arvidsson (SD) nominerar Carina Holgersson (SD) som ordinarie ledamot 
och Anette Essman (SD) som ersättare i socialnämnden. 

Richard Söderberg (S) nominerar Birgitta Andreasson (S) som ordinarie ledamot i 
socialnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Carina Holgersson (SD) och Birgitta 
Andreasson (S) som ordinarie ledamot och Anette Essman (SD) som ersättare i 
socialnämnden. 

Beslutet skickas till 

Carina Holgersson 
Anette Essman 
Birgitta Andreasson 
Nämndsekreterare 
Löneenheten  
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§ 23 Dnr 2022-000015  

Fyllnadsval till utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Daniel Arvidsson (SD) nominerar Ann-Britt Karlsson (SD) som ordinarie ledamot 
och Piotr Warta (SD) som ersättare i utbildningsnämnden. 

Richard Söderberg (S) nominerar Christian Gustavsson (S) som ordinarie ledamot i 
utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ann-Britt Karlsson (SD) och  
Christina Gustavsson (S) som ordinarie ledamot och Piotr Warta (SD) som ersättare 
i utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Ann-Britt Karlsson 
Christina Gustavsson 
Piotr Warta 
Nämndsekreterare 
Löneenheten 
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§ 24 Dnr 2022-000015 

Fyllnadsval som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning 

Gert-Ove Forsberg (LP) nominerar Annette Calner (LP) som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Annette Calner som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Annette Calner 
Nämndsekreterare 
Löneenheten 

 



 

  Kommunfullmäktige
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2022-03-16 

 

14 (36) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 425C0BE81A3BAD3A081A03B52992EFDFB02762CC1E 

 

 

§ 25 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 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-03-02, § 38 
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 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Sävens camping, Lyse 1:3 m.fl. Lyse, 
Lysekils kommun. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 26 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 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-03-02, § 39 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-17 
Protokollsutdrag från Lysekils Stadshus AB 2022-02-02, § 6 

Jäv 

Lars Setterberg (M) och Gert-Ove Forsberg (LP) anmäler jäv. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yngve Berlin (K) och Håkan Smedja (V): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsgång 

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

Omröstning begärs 

Ja-röst till kommunstyrelsens förslag. 

Nej- röst till Yngve Berlins förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 21 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag, se omröstningsbilaga 1. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att LysekilsBostäder AB lämnar 722 tkr i 
koncernbidrag till Lysekils Stadshus AB per den 31 december 2021. 
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Reservation 

Yngve Berlin (K) anmäler skriftlig reservation. 

Beslutet skickas till 

LysekilsBostäder AB 
Lysekils Stadshus AB 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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Bilaga 1 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 26 

JA     NEJ   AVST 

S Jan-Olof Johansson X X   
S Christina Gustafson  X X   
S Ricard Söderberg  X X   
S Siv Linnér   X X   
S Margareta Carlsson  X X   
S Anders Söfting Anette Björmander X X   
S Roger Siverbrant  X X   
L Håkan Kindstedt  Lars Björneld X X   
L Ann-Charlotte Strömwall   Britt-Marie Didriksson X X   
C Monica Andersson  X X   
C Siw Lycke   X X   
M Ulf Hanstål  Elisabeth Åkerman X X   
M Lars Setterberg anmält jäv X - - - 
M Wictoria Insulan  - - - - 

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

LP  Jeanette Janson X X   
LP Ronald Rombrant  X X   
LP Ronny Hammargren Camilla Carlsson X X   
LP Bo Gustafsson  Christina Mattisson X X   
LP  Annette Calner  X X   
LP Gert-Ove Forsberg anmält jäv X - - - 
LP Fredrik Häller   X X   
SD Christoffer Zakariasson  Lillemor Antonsson X  X  
SD Daniel Arvidsson X  X  
SD Magnus Elisson Piotr Warta X X   
SD Tommy Westman  X  X  
S Klas-Göran Henriksson X X   
  30 21 7  
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Reservation från Yngve Berlin (K) 

Att det varit tuffa tider för den publika attraktionen Havets Hus under ”Coronaåren” 
är inget att förvånas över. Men att just hyresgästerna i kommunens bostadsbolag 
skall bidra med en trekvarts miljon (722 000 kr) för att täcka deras senaste 
underskott gör mig förvånad.  

Eller snarare, borde gjort mig förvånad! Men det är inte första året en sådan 
”transaktion” beslutas av kommunfullmäktige. För exakt ett år sedan beslutade 
fullmäktige att ”överföra” 1,6 milj. kr från bostadsbolaget, till kommunkassan för att 
täcka en del av det då konstaterade Coronaunderskottet i Havets Hus. 

Självklart måste Havets Hus liksom andra kommunala publika verksamheter få stöd 
för att överleva. Men vem kom på idén att just hyresgästerna i kommunens 
fastighetsbestånd var den grupp med bäst ekonomiska förutsättning att stötta en 
viktig turistattraktion i ekonomiskt trångmål 

För oss i (K) är det fullständigt orimligt att just åretruntboende hyresgäster skall 
täcka ett ekonomiskt underskott för en ”turistattraktion”.  

Fullmäktiges majoritet (21 av 30 närvarande) tyckte däremot att förslaget var högst 
rimligt och helt i sin ordning, politiskt/moraliskt.  Röstsiffrorna blev därför 21 mot 9 
för att godkänna förslaget till ”värdeöverföringen”, 722 000 kr. 

Kommunledningens motivation till beslut: ”En av huvuduppgifterna”, är ”att 
säkerställa att koncernen, (den bolagiserade kommunen) utnyttjar möjligheten till 
resultatutjämning på ett ekonomiskt rationellt sätt och till största ekonomiska nytta 
för Lysekils kommun”. 

Vi i (K) anser att kommunens huvuduppgift är att arbeta för ett så rättvist 
lokalsamhälle som möjligt och en överföring från boende till besöksnäring faller 
definitivt utanför den ”ramen”. 

Jag reserverar mig mot fullmäktiges beslut. 

 
Yngve Berlin (K) 
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§ 27 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 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-03-02, § 41 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-14 
Förslag till ägardirektiv Netwest Sweden AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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 

Västra Götalandsregionen (irma.ganibegovic@vgregion.se) 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 28 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 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-03-02, § 40 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-09 
Regler för kommunalt partistöd för Lysekils kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar revidering av regler för kommunalt partistöd att gälla 
från 2023-01-01. Tidigare regler upphör därmed att gälla (LKS 2014-340). 

Beslutet skickas till 

Samtliga gruppledare i Lysekils kommun 
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§ 29 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 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-03-02, § 42 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-10 
Medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat i 
enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren  
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§ 30 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 FN:s arbete genom att 
sprida kunskap i frågan under denna dag.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-03-02, § 43 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-09 
Medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
Avdelningen för hållbar utveckling 
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§ 31 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.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-03-02, § 44 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-27 
Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-08-26 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-11-20 
Motion 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning 
till vad som anförs i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 

Motionärerna 
Socialnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 32 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 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-03-02, § 46 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-08 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-01-19, § 4 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-10-20, § 124 
Motion 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Yngve Berlin (K): Bifall till motionen 

Monica Andersson (C), Jan-Olof Johansson (S), Annette Calner (LP) och Susanne 
Baden: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Daniel Arvidsson (SD) och Håkan Smedja (V): Bifall till Yngve Berlins förslag. 

Beslutsgång 

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

Omröstning begärs 

Ja-röst till kommunstyrelsens förslag. 

Nej- röst till Yngve Berlins förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 21 ja-röster och 9 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag, se omröstningsbilaga 2. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutet skickas till 

Motionärerna 
Utbildningsnämnden  
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Bilaga 2 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 32 

JA     NEJ   AVST 

S Jan-Olof Johansson X X   
S Christina Gustafson  X X   
S Ricard Söderberg  X X   
S Siv Linnér   X X   
S Margareta Carlsson  X X   
S Anders Söfting Anette Björmander X X   
S Roger Siverbrant  X X   
L Håkan Kindstedt  Lars Björneld X X   
L Ann-Charlotte Strömwall   Britt-Marie Didriksson X X   
C Monica Andersson  X X   
C Siw Lycke   X X   
M Ulf Hanstål  Elisabeth Åkerman X  X  
M Lars Setterberg  X X   
M Wictoria Insulan  - - -  

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

LP  Jeanette Janson X X   
LP Ronald Rombrant  X X   
LP Ronny Hammargren Camilla Carlsson X X   
LP Bo Gustafsson  Christina Mattisson X X   
LP  Annette Calner  X X   
LP Gert-Ove Forsberg  X X   
LP Fredrik Häller   X X   
SD Christoffer Zakariasson  Lillemor Antonsson X  X  
SD Daniel Arvidsson X  X  
SD Magnus Elisson Piotr Warta X  X  
SD Tommy Westman  X  X  
S Klas-Göran Henriksson X X   
  30 21 9  
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§ 33 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 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-03-02, § 45 
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 

Daniel Arvidsson (SD): Bifall till motionen. 

Monica Andersson (C), Ronald Rombrant (LP), Jeanette Janson (LP), Lars Björneld 
(L), Annette Calner (LP) och Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Piotr Warta (SD): Bifall till Daniel Arvidssons förslag. 

Beslutsgång 

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

Omröstning begärs 

Ja-röst till kommunstyrelsens förslag. 

Nej- röst till Daniel Arvidssons förslag. 
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Omröstningsresultat 

Med 22 ja-röster, 6 nej-röster och 2 ledamöter som avstår, beslutar 
kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag, se omröstningsbilaga 3. 

Reservation 

Daniel Arvidsson (SD) anmäler reservation till förmån för eget förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad. 

Beslutet skickas till 

Motionärerna 
Utbildningsnämnden 
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Bilaga 3 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 33 

JA     NEJ   AVST 

S Jan-Olof Johansson X X   
S Christina Gustafson  X X   
S Ricard Söderberg  X X   
S Siv Linnér   X X   
S Margareta Carlsson  X X   
S Anders Söfting Anette Björmander X X   
S Roger Siverbrant  X X   
L Håkan Kindstedt  Lars Björneld X X   
L Ann-Charlotte Strömwall   Britt-Marie Didriksson X X   
C Monica Andersson  X X   
C Siw Lycke   X X   
M Ulf Hanstål  Elisabeth Åkerman X X   
M Lars Setterberg  X X   
M Wictoria Insulan  - - - - 

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

LP  Jeanette Janson X X   
LP Ronald Rombrant  X X   
LP Ronny Hammargren Camilla Carlsson X X   
LP Bo Gustafsson  Christina Mattisson X X   
LP  Annette Calner  X X   
LP Gert-Ove Forsberg  X X   
LP Fredrik Häller   X X   
SD Christoffer Zakariasson  Lillemor Antonsson X  X  
SD Daniel Arvidsson X  X  
SD Magnus Elisson Piotr Warta X  X  
SD Tommy Westman  X  X  
S Klas-Göran Henriksson X X   
  30 22 6 2 
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§ 34 Dnr 2022-000099 

Motion från Camilla Carlsson (LP) om att inom hemtjänsten avskaffa 
minutstyrningen och i stället införa ett mer tillitsbaserat arbetssätt 

Sammanfattning 

Camilla Carlsson (LP) har i en motion föreslagit att inom hemtjänsten avskaffa 
minutstyrningen och i stället införa ett mer tillitsbaserat arbetssätt. 

Beslutsunderlag 

Motion 2022-02-06 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till socialnämnden och 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 
Kommunstyrelsen  
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§ 35 Dnr 2022-000148 

Motion från Britt-Marie Didriksson (L) och Lars Björneld (L) - Lysekil 
behöver kommunapotekare 

Sammanfattning 

Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) har i en motion föreslagit 
att kommunen inrättar en tjänst som kommunapotekare. 

Beslutsunderlag 

Motion 2022-03-06 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till socialnämnden och 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 
Kommunstyrelsen  
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§ 36 Dnr 2022-000098 

Interpellation från Ronald Rombrant (LP) - Finns det någon pågående 
detaljplan för verksamhetsmark i Lysekils kommun? 

Sammanfattning 

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 över huvud taget 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? 
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Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Björneld (L) svar på 
interpellationen: 

Det är utmärkt att Ronald Rombrant har ställt fyra frågor till mig om 
verksamhetsmark i kommunen. 

De kommer rätt i tiden med tanke på att vi är i slutspurten av ÖP arbetet. Det är 
nämligen där som allt startar med att peka ut områden som kan vara lämpliga som 
verksamhetsmark de kommande 10-15 åren. Sedan avgör detaljplanearbetet om så 
också blir fallet .I takt med att vi säljer av verksamhetsmark så får dessa områden 
ianspråktas .För närvarande slutförsäljes Dalskogen, Grönskult kommer inom kort 
upp till beslut om försäljning och Tuntorp har påbörjats med två intressenter och 
avtal med Trafikverket. 

Nu över till frågorna. 

1. Hur många Dp för verksamhetsmark har SBN tagit fram under nuvarande 
period? 

Den senaste som vann laga kraft är Lönndal år 2017 och Handelsutvidgning 
Grundsund år 2018. 

Verksamhetsmarken för campingplatserna Träleberg och Säven har 
säkerställts.Brandrisk m.m. 

Preems annonsering av en stor miljardinvestering gjorde att all kraft lades på 
bostäder ,barackbyar och tillfälliga arbetsplatser. Detta arbete fullföljdes med Norra 
Tronebacken, Torvemyr 2, Sjukhuset istället för att avbrytas. Så fort processen 
startar upp riskerar man alltid att nya utredningar måste göras om. 

2. Finns det över huvud taget någon pågående detaljplan för industri-och 
verksamhetsmark i Lysekils kommun (Hallindens industriområde är vilande 
och Valbodalen har inte startat) 

*Hallinden 

Hallinden är vilande. Varje försök som gjorts har fallit på att det inte finns tillgång 
på vatten och avlopp. Enligt LEVA skulle det behövas en mycket stor investering 
som inte ryms i deras budget och kommunen har inte velat bidraga med detta 
kapital. Vi talar om kanske 15-20 miljoner. 

Det är synd då det finns flera intressenter till marken. 

Eftersom det är produktiv jordbruksmark så vill länsstyrelsen att vi prövar 
användningen av marken i den nya ÖP:n. Se länsstyrelsens remiss. 

*Valbodalen 

Vid senaste SBN fick vi en genomgång av hur arbetet med detta 
exploateringsområde nu startas upp. 

Det finns tidigare utredningar av intresse. Dels en om de geologiska förhållandena 
från 2011, dels en ”Analys av behov av vattennära verksamhetsmark” som är gjord 
2021 av Hållbar utveckling. 
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Vårt utvecklingsområde med inriktning att bli ett ”Maritimt Lysekil att räkna med” 
kräver att både befintliga företag kan utvecklas och att vi kan ta emot tillkommande 
från hela världen. I Valbodalen måste vi bättre kunna utnyttja befintlig mark 
samtidigt som vi finner ny mark genom stabilisering av befintligt område och kan 
spränga ut större arealer. 

Jag håller med Ronald om att det dröjt sedan planbeskedet 2015 och är inte särskilt 
nöjd med det. 

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

Det finns en viktig fråga i nuvarande ÖP. Det gäller jordbruksmark. Vi behöver 
besked om vilken mark som betecknas produktiv och inte får bebyggas om det inte 
finns särskilda skäl och vad som kan bebyggas. Norra Skaftö är ett sådant föreslaget 
område liksom Hallinden. 

Idag ser det ut så här: 

KOMMUNAL MARK 

Tuntorp ca 3,5 ha varav 1 ha reserverat. 

Dalskogen, troligen slut inom kort 

Södra delen av Dalskogen, ca 2,3 ha krävs både kommunal och privat mark för att 
kunna nyttjas. 

Grönskult, ca 2,6 ha finns en kund och ett exploateringsavtal är under beredning. 

På östra sidan om vägen till Preem, ca? ha Gränsar till Preems, Äckrorna Grundsund 
,ca? ha, Utvidgning runt återvinningen. 

Norra Brastads utfart, ca? ha innan avfart till Sandvik. 

PRIVAT 

Preem ca 145 ha ,Lyseslätten ca 10 ha, Helgesson,Rixö. 

Bender, mellan Gåseberg-Brastad, runt Ulseröds industriområde. 

Kommunen måste bestämma sig om man vill köpa råmark eller köpa in sig om vi 
anser det viktigt att tillhandahålla kommunal mark. 

De allra flesta kommuner vill ha en markreserv för kommande behov. På nära håll 
Munkedal och Uddevalla, på längre Skellefteå, Svenljunga, (batteriproduktion) 

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

Det viktigaste är att hushålla med denna mark. Det är inte länge sedan en 
fiskkonservfabrik måste ligga vid vattnet. 
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ABBA startade med en fabrik på Kuröd, idag ligger Marinor på Dalskogen. Ett 
maritimt företag som Si Tech ligger i Brastad och liksom Rixöbryggan strax utanför. 

Det viktiga är att det finns landningsplatser för sådant som havet eller havsbotten 
producerar medan produktion kan ligga på annat håll. 

Det finns i nuvarande förslag till ÖP inte någon rubrik om detta trots vårt utpekade 
utvecklingsområde. Det finns därför ett behov av att komplettera ÖP med detta och 
inte minst hur vi skall prioritera. Vi bör föra en diskussion runt Rixö och Bastevik. 
Kristineberg är ett annat område liksom kanske det gamla varvsområdet på 
Lökholmen. 

På samma sätt som Valbodalen borde det gå att komplettera Grötö för att nyttja 
arealerna bättre. 

Området runt Gubbens brygga i södra hamnen kan bli ett litet tillskott. 

Avslutningsvis vill jag tacka Ronald Rombrant för att Du lyft dessa frågor till 
kommunfullmäktige. Många gånger döljs dessa frågor i en bilaga om investeringar 
eller på olika håll i ÖP. 

 

Ronald Rombrant (LP) tackar för svaret. 
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§ 37 Dnr 2022-000127 

Anmälningsärende till kommunfullmäktige 2022-03-16 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärenden i protokoll 2022-03-16: 

 Protokollsutdrag från socialnämnden 2022-02-24, § 20 och § 21 - 
Rapportering av ej verkställda beslut kv4 2021 

 Revisionsrapport Lysekil bisysslor 2021 
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