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§ 233 Dnr 2019-000010  

Avsägelse av politiska uppdrag 
Sammanfattning 
Lina Säll (V) har i en skrivelse avsagt sig alla politiska uppdrag, ordinarie ledamot i 
kommunfullmäktige, ersättare i utbildningsnämnden och valberedningen 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Lina Säll 2019-12-04 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen samt tackar Lina Säll för 
nedlagt arbete. 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till länsstyrelsen och 
valberedningen. 

 

Beslutet skickas till 
Lina Säll 
Länsstyrelsen 
Löneenheten 
Nämndsekreteraren 
Kommunsekreterare 
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§ 234 Dnr 2019-000010 

Avsägelse av uppdraget som ersättare i miljönämnden för mellersta 
Bohuslän 
Sammanfattning 
Marie Sellin Larsson (C) avsäger sig uppdraget som ersättare i miljönämnden för 
mellersta Bohuslän 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Marie Sellin Larsson 2019-12-06 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen samt tackar Marie Sellin 
Larsson för nedlagt arbete. 

 

Beslutet skickas till 
Marie Sellin Larsson 
Löneenheten 
Sotenäs kommun/Miljöförvaltningen 
Kommunsekreterare 
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§ 235 Dnr 2019-000010 

Fyllnadsval som ersättare till miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Nominering 
Monica Andersson nominerar Linn Nielsen (C) som ny ersättare i miljönämnden i 
mellersta Bohuslän efter Marie Sellin Larsson.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Linn Nielsen som ersättare i miljönämnden i 
mellersta Bohuslän under mandatperioden 2019-2022.  

 

Beslutet skickas till 
Linn Nielsen 
Löneenheten 
Sotenäs kommun/Miljöförvaltningen 
Kommunsekreterare 
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§ 236 Dnr 2019-000010 

Fyllnadsval som kommunens representant i Friluftsfrämjandet 
Stiftelsen Seglarskolan St Kornö 
Nominering 
Ordförande i valberedningen, Anders C Nilsson nominerar Keith Blinkfyr (L) som 
representant i Friluftsfrämjandet Stiftelsen Seglarskolan St Kornö efter Ove 
Eliasson.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Keith Blinkfyr som kommunens representant i 
Friluftsfrämjandet Stiftelsen Seglarskolan St Kornö.  

 

Beslutet skickas till 
Keith Blinkfyr 
Friluftsfrämjandet Stiftelsen Seglarskolan St Kornö 
Kommunsekreteraren 
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§ 237 Dnr 2019-000092  

Uppföljningsrapport 4 2019 för Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram Uppföljningsrapport 4 per  
31 oktober 2019 i samarbete med förvaltningarna. Rapporten redovisar endast 
ekonomiska delarna med utfall och prognos, rapporten omfattar inte de kommunala 
bolagen. Kommunens prognos för helår är ett positivt resultat om 20,0 mnkr.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-11-27, § 193  
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-20 
Uppföljningsrapport 4 2019 för Lysekils kommun  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Uppföljningsrapport 4 2019 för Lysekils kommun.  

 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 238 Dnr 2019-000412  

Investeringsbudget 2020 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till nyinvesteringsbudget 
2020 med utgångspunkt av budgetbeslut i kommunfullmäktige 2019-06-12. I 
tjänsteskrivelsen beskrivs ett alternativ, som är som är i paritet med det regelverk 
som kommunfullmäktige har fattat beslut om och enligt tidigare beräkningsmodell. 
En självfinansieringsgrad med ett snitt på minst 100 % under en 5 årsperiod år 
2016-2020. I junibeslutet var ramen 15,0 mnkr och nu är behovet 37,5 mnkr. 

Inom den taxefinansierade verksamheten finns ökade behov och bedömningen är att 
det krävs en budget om 5,4 mnkr att jämföra med junibeslutets 3,0 mnkr för att 
åtgärda behoven. Ökade kostnader till följd av dessa investeringar får tas ut av 
taxekollektivet. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-11-27, § 194 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-08 
Investeringsbudget 2020–2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): Tilläggsförslag att innan projektet Fiskhamnskajen sätts 
igång ska förslag och beslutsunderlag presenteras och godkännas av 
kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige, samt att kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att skyndsamt - men senast 2019-06-30 – föreslå kommunfullmäktige 
riktlinjer som beskriver den investeringsprocess som ska tillämpas i Lysekils 
kommunkoncern. 
 
Christina Gustavsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, avslag på Ronald 
Rombrants tilläggsförslag. 
 
Yngve Berlin (K): Tilläggsförslag, Att samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag 
att i enlighet med likabehandlingsbegreppet preciserar vad som avses med 
taxekollektivet, i tjänsteskrivelsen. ”Kostnader till följd av investeringar ska tas ut av 
taxekollektivet”  

Kostnader för iordningställande av ”ställplatser för husbilar” bör bekostas av 
husbilsbesökare, gästhamn, alternativt besöksnäringen. 

Kapitalkostnader för servicebyggnaden i Havsbadet (byggkostnad ca 13 mkr) och 
gästhamnsdrift måste i huvudsak belasta taxekollektivet gästhamnsbesökare, 
alternativt ”konto” för besöksnäringen. 

Promenad/gångstråk på eller i anslutning till kommunala bryggor kan rimligtvis inte 
belasta småbåtskollektivet utan måste bli en fråga för kommunens besöks- och 
destinationsstrategi, alternativt skattekollektivet. 

Håkan Smedja (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag och bifall till Yngve Berlins 
tilläggsförslag. 
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Krister Samuelsson (M): Bifall till Ronald Rombrants förslag. 
 
Ricard Söderberg (S) och Maria Granberg (MP): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Information från ordförande 
Ordförande meddelar efter samråd med övriga i presidiet att inte pröva Yngve 
Berlins tilläggsförslag om ”Kapitalkostnader för servicebyggnaden i Havsbadet 
(byggkostnad ca 13 mkr) och gästhamnsdrift måste i huvudsak belasta 
taxekollektivet gästhamnsbesökare, alternativt ”konto” för besöksnäringen” 
eftersom det inte berör investeringsbudgeten för 2020.  

Ordförande meddelar också efter samråd med övriga i presidiet att inte pröva 
Ronald Rombrants förslag att ”kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt - men 
senast 2019-06-30 – föreslå kommunfullmäktige riktlinjer som beskriver den 
investeringsprocess som ska tillämpas i Lysekils kommunkoncern” då det inte tillhör 
ärendet om investeringsbudget 2020. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag om att öka nyinvesteringsbudget 2020 
med 15,975 mnkr till 30,975 mnkr för den skattefinansierade verksamheten. Innan 
upphandling av Fiskhamnskajen ska förstudien återrapporteras till kommun-
styrelsen mot Ronald Rombrants förslag att innan projektet Fiskhamnskajen sätts 
igång ska förslag och beslutsunderlag presenteras och godkännas av kommun-
styrelsen respektive kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst till kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst till Ronald Rombrants förslag 

Omröstningsresultat 
Med 15 ja-röster och 14 nej röster beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag. (Bilaga 1) 

Fortsatt beslutsgång 
Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag att tillfälligt utöka ramen för 
småbåtsverksamhet med 2,4 mnkr till totalt 5,4 mnkr. Kostnader till följd av 
investeringar ska tas ut av taxekollektivet och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag att göra en avvikelse från det 
finansiella målet om 100 procent självfinansieringsgrad för planperioden 2021 och 
2022 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande frågar på Yngve Berlins tilläggsförslag att samhällsbyggnads-
förvaltningen ges i uppdrag att i enlighet med likabehandlingsbegreppet preciserar 
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vad som avses med taxekollektivet, i tjänsteskrivelsen. ”Kostnader till följd av 
investeringar ska tas ut av taxekollektivet” mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt tillägget. 

Ordförande frågar på Yngve Berlins tilläggsförslag att kostnader för iordning-
ställande av ”ställplatser för husbilar” bör bekostas av husbilsbesökare, gästhamn, 
alternativt besöksnäringen mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt tillägget. 

Ordförande frågar på Yngve Berlins tilläggsförslag att promenad/gångstråk på eller i 
anslutning till kommunala bryggor kan rimligtvis inte belasta småbåtskollektivet 
utan måste bli en fråga för kommunens besöks- och destinationsstrategi, alternativt 
skattekollektivet mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
tillägget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag om att öka nyinvesteringsbudget 2020 med 
15,975 mnkr till 30,975 mnkr för den skattefinansierade verksamheten. Innan 
upphandling av Fiskhamnskajen ska förstudien återrapporteras till 
kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutar att tillfälligt utöka ramen för småbåtsverksamhet med 
2,4 mnkr till totalt 5,4 mnkr. Kostnader till följd av investeringar ska tas ut av 
taxekollektivet. 

Kommunfullmäktige beslutar att göra en avvikelse från det finansiella målet om 100 
procent självfinansieringsgrad för planperioden 2021 och 2022.     

Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att i 
enlighet med likabehandlingsbegreppet preciserar vad som avses med 
taxekollektivet, i tjänsteskrivelsen. ”Kostnader till följd av investeringar ska tas ut av 
taxekollektivet”. 

Kommunfullmäktige beslutar att kostnader för iordningställande av ”ställplatser för 
husbilar” bör bekostas av husbilsbesökare, gästhamn, alternativt besöksnäringen. 

Kommunfullmäktige beslutar att promenad/gångstråk på eller i anslutning till 
kommunala bryggor kan rimligtvis inte belasta småbåtskollektivet utan måste bli en 
fråga för kommunens besöks- och destinationsstrategi, alternativt skattekollektivet.    

 

Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar 
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Bilaga 1 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 238 

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 C Nilsson X X   
S Roger Siverbrant  X X   
C Monica Andersson  X X   
C Siw Lycke   - - - - 
L Håkan Kindstedt Britt-Marie Didriksson X X   
L Ann-Charlotte Strömwall  X X   
M Ulf Hanstål  Björn Tunberg X  X  
M Krister Samuelsson X  X  
M Wictoria Insulan X  X  

MP Maria Granberg X X   
V Håkan Smedja  X X   
V Lina Säll    - - - - 
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  Mikael Wennergren X  X  
LP  Annette Calner  X  X  
LP Gert-Ove Forsberg  X  X  
LP Fredrik Häller  X  X  
SD Christoffer Zakariasson X  X  
SD Daniel Arvidsson X  X  
SD Magnus Elisson X  X  
SD Tommy Westman  X  X  
S Klas-Göran Henriksson X X   
  29 15 14  
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§ 239 Dnr 2019-000414  

Ansökan om utökad borgen för lån som tecknas i samband med om- 
och tillbyggnaden av Havets Hus 
Sammanfattning 
Havets Hus i Lysekil AB har genom ordförande Micael Melin och VD Maria Jämting 
ansökt om att kommunen tecknar ny borgen om 10 mnkr till att uppgå till totalt 35 
mnkr. Detta som säkerhet för lån till om- och tillbyggnad av Havets Hus.  

Havets Hus är en motor i besöksnäringen i Lysekil och varje besökare genererar 
intäkter till besöksnäringen i Bohuslän. En övervägande majoritet av gästerna anger 
i intervjuer att Havets Hus är huvudanledningen till besöket i Lysekil. Verksamheten 
bidrar med andra ord till stora intäkter och sysselsättning inom besöksnäringen i 
området.     

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-11-27, § 195 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-15 
Ansökan om borgen 
Havets Hus presentation Exposeum 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Björn Tunberg (M) och Gert-Ove Forsberg (LP) i 
handläggningen av detta ärende. 

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

Jan-Olof Johansson (S), Krister Samuelsson (M) och Maria Granberg (MP): Bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

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

Omröstning begärs 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst till kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för avslag 

Omröstningsresultat 
Med 21 ja-röster och 6 nej röster beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag. (Bilaga 2) 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att teckna den begärda borgen om 10 mnkr att lämna 
som säkerhet för upplåning till investeringar i Havets Hus.      

 

Beslutet skickas till 
Havets Hus i Lysekil AB 
Lysekils Stadshus AB 
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Bilaga 2 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 239 

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 C Nilsson X X   
S Roger Siverbrant  X X   
C Monica Andersson  X X   
C Siw Lycke   - - - - 
L Håkan Kindstedt Britt-Marie Didriksson X X   
L Ann-Charlotte Strömwall  X X   
M Ulf Hanstål  Björn Tunberg Jäv - - - 
M Krister Samuelsson X X   
M Wictoria Insulan X X   

MP Maria Granberg X X   
V Håkan Smedja  X X   
V Lina Säll    - - - - 
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  Mikael Wennergren X  X  
LP  Annette Calner  X  X  
LP Gert-Ove Forsberg  Jäv - - - 
LP Fredrik Häller  X  X  
SD Christoffer Zakariasson X X   
SD Daniel Arvidsson X X   
SD Magnus Elisson X X   
SD Tommy Westman  X X   
S Klas-Göran Henriksson X X   
  29 21 6  
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§ 240 Dnr 2019-000425  

Begäran till kommunfullmäktige från socialnämnden om ökning av 
socialnämndens ekonomiska ram för 2020 
Sammanfattning 
Socialnämnden har inkommit med en begäran om utökad ekonomisk ram 2020 
avseende individ- och familjeomsorgen till följd av ökade kostnader för placeringar 
av barn och unga. 

En ny beräkning av skatteintäkterna 2020 utifrån SKR:s senaste prognos samt 
uppgifter om befolkning per 2019-09-30 innebär ökade intäkter med nästan  
10,0 mnkr jämfört med budgetbeslutet i juni. Ekonomiskt utrymme bedöms därmed 
finnas för att justera upp socialnämndens ram 2020 avseende individ- och 
familjeomsorgen med de 9,5 mnkr som nämnden begärt. Utökningen av ramen är 
tillfällig för 2020 med hänvisning till att nämnden redan i budgetbeslutet för juni 
tillfördes 4,0 mnkr avseende köpt vård samt uppdraget till nämnden att utveckla 
metoder och arbetssätt för att minska antalet placeringar av barn och unga.  

Ny ställning till resursbehovet får tas i budgetprocessen inför 2021. Som ett led i sitt 
uppdrag att utöva uppsikt över övriga nämnder bör kommunstyrelsen vidare begära 
en särskild redovisning av hur socialnämnden har tagit sig an uppdraget att minska 
antalet placeringar av barn och unga.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-11-27, § 197 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-18 
Socialnämndens beslut 2019-10-30, § 145 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Annette Calner (LP), Yngve Berlin (K), Ann-Charlotte Strömwall (L), Krister 
Samuelsson (M), Jeanette Janson (LP), Jan-Olof Johansson (S), Anders C Nilsson 
(S), Ricard Söderberg (S), Ronald Rombrant (LP) och Håkan Smedja (V): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka socialnämndens budgetram med 9,5 mnkr 
för 2020 och framöver avseende IFO-avdelningen (budgeten för 2021 med plan för 
2022-2023 ska alltså ta sin utgångspunkt i budget 2020 som inkluderar ramhöjning 
med 9,5 mnkr till socialnämnden).  

 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 241 Dnr 2019-000419  

Verksamhetsomfattning och ramfördelning - Utbildningsnämndens 
Arbetslivsförvaltning 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2019-06-12 § 55 ärende  
LKS 2019-000180 om bildandet av en ny arbetslivsförvaltning från och med  
1 januari 2020. Förvaltningen ska enligt beslut rapportera till utbildningsnämnden 
som får en separat budgetram för arbetslivsfrågorna. Arbetslivsförvaltningen ska i 
huvudsak omfatta verksamheterna arbetsmarknad, vuxenutbildning inklusive 
särvux och individ- och familjeomsorgens verksamhet försörjningsstöd. 
Utgångspunkten är att bildandet av den nya förvaltningen ska ske inom befintliga 
ekonomiska ramar.  

I tjänsteskrivelsen inför fullmäktiges beslut lämnades ett inledande förslag om 
budget med reservation om att förslaget kan komma att bli föremål för justeringar i 
samband med genomförandet av organisationsförändringen. En ny genomgång av 
verksamhetsomfattning och ramar har genomförts och nytt förslag till ekonomisk 
ram för arbetslivsförvaltningen har tagits fram. De nämnder som påverkas av 
beslutet är kommunstyrelsen, socialnämnd och utbildningsnämnd vars tidigare 
beslutade ramar föreslås justeras.      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-11-27, § 196 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-08 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-02 - Bildande av en 
arbetslivsförvaltning 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-05-26, § 88 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-06-12, § 55     

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tilldela arbetslivsförvaltningen en sammanlagd 
ram om 43 536 tkr.  

Kommunfullmäktige beslutar att följande justering av tidigare tilldelade ramar för 
kommunstyrelsen och nämndernas förvaltningar till utbildningsnämndens nya 
arbetslivsförvaltning; 

- Kommunstyrelsen från 84 731 tkr till 71 352 tkr 
- Socialnämnden avd. individ- och familjeomsorg från 67 295 tkr till 50 827 tkr 
- Utbildningsnämnden exklusive arbetslivsförvaltningen från 369 379 tkr till 325 843 tkr 

Kommunfullmäktige beslutar att föreslagna fördelningar för 2020 utvärderas och 
eventuellt justeras inför budget 2021.      

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen  
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§ 242 Dnr 2019-000361  

Grönstrategi del 2 av 2 
Sammanfattning 
Grönstrategin har tagits fram på uppdrag av kommunfullmäktige enligt beslut i 
Lysekils Naturvårdsplan från 2010 och Boendestrategin från 2012. Strategin är en 
temadel till den framtida översiktsplanen. Grönstrategin berör alla kommunens 
bebyggda miljöer och tätorter, samt friluftsområden i närheten av dessa. 

De offentliga miljöerna mellan husen, dvs våra utemiljöer, är viktiga för våra 
tätorters attraktionskraft. Lysekils kommuns grönstrategi syftar till att skapa 
gemensamma mål och inriktningar kring vilka sorts utemiljöer vi vill kunna erbjuda 
de som bor och besöker vår kommun. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-11-27, § 206 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-18 
Grönstrategi 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Håkan Smedja (V), Maria Granberg (MP), Ricard Söderberg (S) och Ronald 
Rombrant (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Christina Gustavsson (S): Redaktionell ändring, att stryka parentesen som nämner 
Bohusläns klätterklubb på sidan 27. 

Wictoria Insulan (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag och bifall till Christina 
Gustavssons ändringsförslag. 

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

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna den redaktionella 
ändringen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förändringen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Grönstrategin. Grönstrategin gäller även för 
de av kommunen helägda bolagen. 

Kommunfullmäktige beslutar att stryka parentesen som nämner Bohusläns 
klätterklubb på sidan 27. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Helägda kommunala bolag 
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§ 243 Dnr 2019-000422  

Kostnadsfördelning för miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Sammanfattning 
Ett förslag till kostnadsfördelningsprincip har tagits fram avseende Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän. Denna har arbetats in i ett reviderat förslag till samverkansavtal 
i vilket det även föreslås justeringar avseende att nämnden inte längre har ansvar för 
miljöstrategiskt arbete, tidpunkt för delårsbokslut samt avtalstid. 

Kostnadsfördelningen föreslås från och med 2021 ske utifrån invånarantalet i 
respektive kommun. För Lysekils kommun kommer det att innebära en ökad 
årskostnad på ca 200 tkr. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot de föreslagna förändringarna 
i samverkansöverenskommelsen.      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-11-27, § 198 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-15 
Tjänsteskrivelse från Sotenäs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning att Munkedal och Sotenäs gör 
detsamma, att fastställa styrdokumentet Samverkansöverenskommelse Sotenäs, 
Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam miljöorganisation.      

 

Beslutet skickas till 
Munkedals kommun 
Sotenäs kommun 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 244 Dnr 2019-000390  

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
Sammanfattning 
Inom Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner har miljönämnden i mellersta 
Bohuslän sedan 2013-01-01 ansvar för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Den 
tillsyn som kommunerna utövar är bred och omfattar bland annat miljöfarlig 
verksamhet, hälsoskydd och naturvård.  

Föreliggande förslag till ny taxa är gjord utifrån Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) nya taxemodell.      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-11-27, § 207 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-08 
Protokoll och handlingar från miljönämnden i mellersta Bohuslän2019-10-16, § 68  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Monica Andersson (C): Avslag på kommunstyrelsens förslag. Ändringsförslag att 
avgifterna tas ut i efterhand och att dessa baseras på den faktiska tid man använder 
på det enskilda företaget. Att man likt Rättviks modellen baserar tillsynen för företag 
med rådgivande dialog och slopade schablonbaserade avgifter. 

Jan-Olof Johansson (S) och Maria Granberg (MP): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Christina Gustavsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, avslag på Monica 
Anderssons ändringsförslag. 

Ronald Rombrant (LP): Bifall till Monica Anderssons förslag. 

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

Omröstning begärs 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst till kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för Monica Anderssons förslag 

Omröstningsresultat 
Med 14 ja-röster, 14 nej röster och en ledamot som avstår, beslutar 
kommunfullmäktige med ordförandes utslagsröst, enligt kommunstyrelsens förslag. 
(Bilaga 3) 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom miljönämnden i mellersta 
Bohusläns beslut till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.      

 

Beslutet skickas till 
Munkedals kommun 
Sotenäs kommun 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Miljöchef 
Avdelning för hållbar utveckling 
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Bilaga 3 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 244 

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 C Nilsson X X   
S Roger Siverbrant  X X   
C Monica Andersson  X  X  
C Siw Lycke   - - - - 
L Håkan Kindstedt Britt-Marie Didriksson X X   
L Ann-Charlotte Strömwall  X X   
M Ulf Hanstål  Björn Tunberg X  X  
M Krister Samuelsson X  X  
M Wictoria Insulan X  X  

MP Maria Granberg X X   
V Håkan Smedja  X X   
V Lina Säll    - - - - 
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  Mikael Wennergren X  X  
LP  Annette Calner  X  X  
LP Gert-Ove Forsberg  X  X  
LP Fredrik Häller  X  X  
SD Christoffer Zakariasson X  X  
SD Daniel Arvidsson X  X  
SD Magnus Elisson X  X  
SD Tommy Westman  X  X  
S Klas-Göran Henriksson X X   
  29 14 14 1 
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§ 245 Dnr 2019-000058  

Fördelning av statlig ersättning för vissa utlänningar 
Sammanfattning 
Lysekils kommun erhåller schablonersättning för insatser för nyanlända från staten. 
Medlen utbetalas enligt 10§ i Förordning (2010:1122) om insatser för vissa 
utlänningar. Schablonersättningen följer individen och betalas ut till kommunen 
under en tvåårsperiod med beviljat uppehållstillstånd som start.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att schablonersättningen för 2020 fördelas 
mellan nämnderna enligt samma princip som tidigare med den skillnaden att de 
medel som tidigare tillfallit socialnämnden till följda av organisationsförändring 
tillförs utbildningsnämndens arbetslivsförvaltning.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-11-27, § 199 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-01 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-13, § 21 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att schablonersättningen som utbetalas enligt 10§ i 
Förordning (2010:1122) om insatser för vissa utlänningar även under 2020 ska 
finansiera tre tjänster totalt 1,8 mnkr, i enlighet med tidigare beslut. 

Kommunfullmäktige beslutar att resterande del av schablonersättningen under 
2020 fördelas med 100 procent till utbildningsnämnden varav 60 procent till 
utbildning och 40 procent till arbetslivsförvaltningen.  

 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 246 Dnr 2019-000416  

Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 
2019-2023 
Sammanfattning 
Lysekils kommun ska enlig lag verka för att minska sårbarheten i sina verksamheter 
och ha en god förmåga att hantera kriser. Kommunen ska därigenom även uppnå en 
grundläggande förmåga till civilt försvar. För arbete med krisberedskap och civilt 
försvar ska det finnas en gällande planering.  

Kommunen erhåller årligen ekonomisk ersättning för detta arbete och inför varje 
mandatperiod upprättar Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) 
samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en gemensam överenskommelse. Den 
beskriver mer i detalj vad kommuner och landsting ska prioritera eller fokusera på i 
arbetet med krisberedskap och civilt försvar utifrån den ekonomiska ersättning som 
erhålls. 

Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019 – 2023 
har upprättats med överenskommelserna för krisberedskap och civilt försvar som 
utgångspunkt och bedöms utgöra ett tydligt ramverk för det fortsatta arbetet att 
minska sårbarheten i våra verksamheter och öka förmågan att hantera kriser.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-11-27, § 205 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-08 
Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019 - 2023  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Lysekils kommuns plan för arbete med 
krisberedskap och civilt försvar 2019 – 2023 

 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
LEVA i Lysekil AB 
LysekilsBostäder AB 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
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§ 247 Dnr 2019-000403  

Reviderat reglemente för kommunstyrelsen 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att bilda en arbetslivsförvaltning under 
utbildningsnämnden vilket innebär att samordningen av arbetsmarknadsfrågorna 
flyttas från kommunstyrelsen. Därmed behöver styrelsens reglemente revideras.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-11-27, § 200 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-04 
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderat reglemente för 
kommunstyrelsen att gälla från och med 2020-01-01.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 248 Dnr 2019-000437  

Reviderat reglemente för socialnämnden 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att bilda en arbetslivsförvaltning under 
utbildningsnämnden vilket innebär att ansvaret för individ- och familjeomsorgs 
verksamheten, som hanterar ekonomiskt bistånd och budget- och skuldrådgivning, 
flyttas från socialnämnden till utbildningsnämnden. Ett förslag till reviderat 
reglemente för socialnämnden har därför tagits fram att börja gälla 2020-01-01.   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-11-27, § 201 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019--11-06 
Reviderat reglemente för socialnämnden  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderat reglemente för socialnämnden 
att gälla från och med 2020-01-01.   

 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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§ 249 Dnr 2019-000438  

Reviderat reglemente för utbildningsnämnden 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att bilda en arbetslivsförvaltning under 
utbildningsnämnden vilket innebär att utbildningsnämnden kommer att överta flera 
ansvarsområden från kommunstyrelsen och socialnämnden. Därmed behöver 
utbildningsnämndens reglemente revideras.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-11-27, § 202 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019--11-06 
Reviderat reglemente för utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderat reglemente för 
utbildningsnämnden att gälla från och med 2020-01-01. 

 

Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden 
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§ 250 Dnr 2019-000404  

Reviderat reglemente med gemensamma bestämmelser för 
kommunstyrelsen och nämnderna i Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att bilda en arbetslivsförvaltning under 
utbildningsnämnden. Den nya organisationen innebär bland annat att ett förslag till 
reviderat reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och 
nämnderna i Lysekils kommun, tagits fram.   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-11-27, § 203 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-18 
Reviderat reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och 
nämnderna i Lysekils kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderat reglemente för gemensamma 
bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Lysekils kommun att gälla 
från och med 2020-01-01.    

 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
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§ 251 Dnr 2019-000042  

Revidering av arkivreglemente 
Sammanfattning 
Det föreligger ytterligare ett smärre behov av en revidering av arkivreglementet som 
senast reviderades av kommunfullmäktige i maj 2019. Förändringen innebär att 
arkivmyndigheten ska kunna besluta om gallring när det gäller handlingar som är 
tillfällig eller ringa betydelse för kommunens samtliga nämnder.      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-11-27, § 204 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019--11-08 
Reviderat arkivreglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer reviderat arkivreglemente.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunarkivet 
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§ 252 Dnr 2019-000440  

Fråga från Daniel Arvidsson (SD) till utbildningsnämndens ordförande  
Sammanfattning 
Daniel Arvidsson (SD) har ställt följande frågor till utbildningsnämndens 
ordförande angående beslut från Skolverket om statsbidrag för barn som vistas i 
landet utan tillstånd för 2019: 

1. Vad är innebörden av detta beslut? 

2. Hur kommer det sig att Lysekils kommun har illegala invandrare? 

3. Måste Lysekils kommun ta in dessa elever i skolan? 

4. Hur många barn/ungdomar handlar det om? 

5. Får detta negativa ekonomiska konsekvenser för andra elever?  

 

Utbildningsnämndens ordförande svarar följande: 

1. Vad är innebörden av detta beslut? 
Barn som vistas i landet utan tillstånd har enligt vad som anges i skollagen 
(kap 29) samma rätt till utbildning som andra barn som bor i Sverige. 
Statsbidraget ska användas till att finansiera deras utbildning. Bidraget ska gå 
till kostnader som huvudmännen (i detta fall Lysekils kommun) har för t ex 
undervisning, lärverktyg, elevhälsa, administration. Regeringen beslutade 
2013 om förordning 2013:361 som anger vad statsbidraget ska användas till. 
 

2. Hur kommer det sig att Lysekils kommun har illegala invandrare?  
 Med papperslösa barn avses 
− barns som rest in i landet utan tillstånd eller som kommit in i landet lagligt 

och därefter förlorat sitt tillstånd att stanna kvar eller 
− barn som ännu inte sökt asyl. 

Varför det finns papperslösa barn/vuxna och vilken anledningen till att det 
finns papperslösa barn/vuxna i Sverige och kanske även i vår kommun kan jag 
som ordförande i utbildningsnämnden inte ge ett svar på. Den informationen 
har jag inte tillgång till. 

 
3. Måste Lysekils kommun ta in dessa elever i skolan? 

Formuleringen i fråga tre ställer jag mig frågande till. ”Om kommunen måste 
ta in dessa elever i skolan? ” 
Barn som vistas i landet utan tillstånd har enligt vad som anges i skollagen 
(kap 29) samma rätt till utbildning som andra barn som bor i Sverige. Alltså är 
dessa barn välkomna i skolan. 
Vill uppmana att söka på Skolverket.se, där finns en publikation om 
”Papperslösa barn i Sverige” vad vi som kommun har för regelverk att följa och 
varför Skolverket i skollagen ger dessa barn rätt till utbildning. 
Även i Barnkonventionen finns utbildningsfrågan med: 
28. Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, 
kostnadsfri och tillgänglig för alla. 
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4. Hur många barn/ungdomar handlar det om? 
1-5.  
 

5. Får detta negativa ekonomiska konsekvenser för andra elever? 
Bidraget beräknas utifrån ett beräkningstal som bestäms utifrån ett 
medelvärde av antalet asylsökande barn i ålder 6-17 år under de tre senaste 
åren före ansökan.  
Det vi vet är att bidraget (Förordning (2013:361)om statsbidrag för barn som 
vistas i landet utan tillstånd) är en stor ekonomisk hjälp till kommunen och då 
gynnar alla barn som har rätt till utbildning.  

 

Monica Andersson (C) 
Ordförande i utbildningsnämnden 

 

Daniel Arvidsson tackar för svaret. 

 

 



 

  Kommunfullmäktige
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2019-12-11 
 

33 (39) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 253 Dnr 2019-000473  

Fråga från Ronald Rombrant om LOV ställd till socialnämndens 
respektive kommunstyrelsens ordförande 
Sammanfattning 
Ronald Rombrant (LP) har ställt fråga om LOV till socialnämndens respektive 
kommunstyrelsens ordförande om hur går det med denna utredning och när räknar 
ni med att återkomma med ett förslag till kommunfullmäktige. 

Hur går det med denna utredning och när räknar ni med att återkomma med ett 
förslag till kommunfullmäktige? 

 

 
 

Kommunfullmäktiges ordförande meddelar att frågan kommer att besvaras vid 
sammanträdet i februari 2020.  

 

Beslutet skickas till 
Jan-Olof Johansson 
Ricard Söderberg 
Ronald Rombrant 
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§ 254 Dnr 2015-000599  

Svar på motion om att Lysekils kommun omgående tar fram en lokal 
lagstadgad energi- och klimatplan 
Sammanfattning 
Marthin Hermansson (V), Jessica Södergren (V) och Håkan Smedja (V) har i en 
motion 2015-12-12 föreslagit att Lysekils kommun omgående ska ta fram en lokal 
lagstadgad energi- och klimatplan.  

Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska kommunen i sin 
planering främja hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig 
energitillförsel. Vidare ska det i alla kommuner finnas en aktuell plan för tillförsel, 
distribution och användning av energi. I en sådan plan ska det även finnas en analys 
av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och 
hushållningen med mark och vatten och andra resurser. Planen ska beslutas av 
kommunfullmäktige.  

Nu gällande energiplan antogs av kommunfullmäktige 2008 och behandlar främst 
perioden till och med 2012. I planen ingår även Lysekils kommuns klimatstrategi.  

Kommunstyrelseförvaltningen delar motionens intentioner om att en ny energiplan 
måste tas fram. Hur ett sådant dokument ska utformas behöver dock utredas 
närmare.      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-11-27, § 208 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019--11-06 
Motion  
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-12-17, § 139 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Granberg (MP) och Håkan Smedja (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka motionen med de synpunkter som 
redovisas i förvaltningens tjänsteskrivelse.     

 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 255 Dnr 2018-000665  

Svar på medborgarförslag - Lysekils kommun bör stärka sitt 
engagemang i klimatomställningen 
Sammanfattning 
På sammanträdet var förslagsställarna Mari Larsson och Pamela Hedman inbjudna 
för att föredra sitt medborgarförslag. 

I ett medborgarförslag har man angett ett antal åtgärder som Lysekils kommun bör 
besluta om för att stärka sitt engagemang i klimatomställningen. Förslagen handlar 
om att: 

A. Ta fram en klimatomställningsplan. 

B. Påverka övriga aktörer inom kommunen att utarbeta motsvarande planer. 

C. Avyttra alla innehav i fossilutvinningsföretag. 

D. Genomföra informations- och folkbildningsarbete i klimatfrågan. 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att Lysekils kommun fattat ett antal 
beslut och initierat arbete som rör omställningen till ett samhälle som är oberoende 
av fossil energi och fossila bränslen, vilka redovisas i förvaltningens tjänsteskrivelse.      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-11-27, § 209 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-18 
Medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning 
till vad som redovisas i förvaltningens tjänsteskrivelse.     

 

Beslutet skickas till 
Förslagsställarna 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 256 Dnr 2019-000129  

Svar på medborgarförslag - Lysekils kommun bör stärka sitt 
engagemang i klimatomställningen 
Sammanfattning 
På sammanträdet var Malin Karlsson,  en av ett flertal förslagsställare inbjuden för 
att föredra sitt medborgarförslag. 

I ett medborgarförslag har man föreslagit ett antal åtgärder som Lysekils kommun 
bör besluta om för att stärka sitt engagemang i klimatomställningen. Förslagen 
handlar om att: 

A. Ta fram en klimatomställningsplan. 

B. Påverka övriga aktörer inom kommunen att utarbeta motsvarande planer. 

C. Avyttra alla innehav i fossilutvinningsföretag. 

D. Genomföra informations- och folkbildningsarbete i klimatfrågan. 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att Lysekils kommun fattat ett antal 
beslut och initierat arbete som rör omställningen till ett samhälle som är oberoende 
av fossil energi och fossila bränslen, vilka redovisas i förvaltningens tjänsteskrivelse.      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-11-27, § 210 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-18 
Medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning 
till vad som redovisas i förvaltningens tjänsteskrivelse.     

 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren  
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 257 Dnr 2019-000458  

Motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) om 
hastighetsbegränsning vid Bergs skola 
Sammanfattning 
Britt-Marie Didriksson Burcher (L) har i en motion föreslagit att kommunstyrelsen 
överlägger med Trafikverket om lämpliga åtgärder för att dämpa trafiken vid Bergs 
skola.  

Beslutsunderlag 
Motion 2019-11-28 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.  

 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 258 Dnr 2019-000223  

Anmälningsärende för kommunfullmäktige 2019 
Sammanfattning 
 Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärenden i protokoll 2019-12-11: 

- Beslut från länsstyrelsen – ny ersättare i kommunfullmäktige 

- Beslut från Munkedals kommun – digital agenda 

- SON 2019-11-26 – Dialogmöte med KF-presidium 

- SON 2019-11-26 – Ej verkställda beslut kv 3 Sol och LSS    

- Motion från Ronald Rombrant (LP) och Ulf Hanstål (M) - framtagande av en 
dokumenterad och kvalitetssäkrad investeringsprocess  
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§ 259 Dnr 2019-000340  

Ordförandes tack 
 

Ordförande tackar samtliga anställda inom Lysekils kommun för ett gott arbete 
under året. 

Ordförande framför tack till ledamöterna, presidiet och sekretariatet för gott 
samarbete under året som gått och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 
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