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§ 170 Dnr 2021-000001 

Muntlig information på kommunstyrelsen  

Sammanfattning 

Kenneth Carlsson, ordförande och Gudrun Emilsdottir, förbundschef från 
Samordningsförbundet Väst informerar om förbundets arbete. Informationen 
inleddes med en film om finansiell samordning, https://youtu.be/_HxYlLAvJVY 

 

Joakim Hagetoft, säkerhetsstrateg, informerar om trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbetet. 

 

Sanna Lannesjö, enhetschef och Lennart Olsson, förvaltningschef, informerar om 
enheten Ung utveckling. 

 

Presentation av ny samhällsbyggnadschef, Måns Werner. Kommunstyrelsen hälsar 
Måns välkommen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

 

 

https://youtu.be/_HxYlLAvJVY
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§ 171 Dnr 2021-000024 

Månadsuppföljning september 2021 för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en månadsrapport per 30 september 
2021 som omfattar uppföljning av ekonomi avseende utfall för perioden samt 
prognos för helåret. Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv 
budgetavvikelse på 1 600 tkr till och med den 30 september. Prognosen för helåret 
är 500 tkr. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-22 
Månadsrapport för september 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten för september 2021. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 172 Dnr 2021-000412 

Dialog kring budget för kommunstyrelsen 2022 och plan för 2023-2024 

Sammanfattning 

Kommundirektören Karolina Samuelsson informerar om förslag till 
kommunstyrelsens budget 2022. Ingång i arbetet med budget är att skapa fokus och 
driv i relation till utvecklingsområden och mål. Höja kvaliteten av uppföljning och 
analys, kommunens värdeord öppet, enkelt och värdigt ska genomsyra arbetet. 

Ärendet om kommunstyrelsens budget 2022 och plan för 2023-2024 kommer till 
kommunstyrelsen 1 december. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 173 Dnr 2021-000134 

Fyrstads flygplats AB - Hemställan om extra verksamhetsanslag 2021 

Sammanfattning 

Enligt gällande aktieägaravtal för Fyrstads Flygplats (FFAB) ska bolaget årligen 
redovisa budget för nästkommande kalenderår. Budget 2021 skickades till 
ägarkommunerna i augusti 2020. Därefter har bolagets styrelse behandlat frågan 
om extra verksamhetsanslag för 2021 vid sitt sammanträde 2021-02-16 och beslutat 
att tillskriva ägarna om extra verksamhetsanslag. 

Då hemställan avser ett i sammanhanget relativt lågt belopp, har 
kommunstyrelseförvaltningen i sak inget att erinra mot hemställan utan föreslår att 
Lysekils kommun bifaller hemställan och betalar ut det extra anslaget för 2021. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-21 
Hemställan om extra verksamhetsanslag 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna hemställan och anslå 70 000 kr i extra 
verksamhetsanslag för 2021. 

Beslutet skickas till 

Fyrstads Flygplats AB 
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§ 174 Dnr 2021-000019 

Delegationsbeslut 2021 - kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Anmälan om fattade beslut enligt delegationsordningen inom 
kommunstyrelseförvaltningen  

Ekonomichef 

• Delegationsbeslut - Beslut om deltagande i dynamiskt inköpssystem –  
MSL Care AB 

• Delegationsbeslut - Beslut om deltagande i dynamiskt inköpssystem – 
Vårdbemanning Sverige AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll 3 november 2021. 
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§ 175 Dnr 2021-000012 

Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2021-11-03 

Sammanfattning 

• Protokoll från Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder 
2021-01-27, 2021-03-04, 2021-04-06, 2021-05-04, 2021-06-17 

• Protokoll från årsmöte med Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils 
omsorgsbostäder 2021-06-17 

• Protokoll från Tolkförmedlingen Väst 2021-09-24 - Delårsrapport 

• Protokoll från Lysekilsbostäder AB 2021-09-15 

• Samordningsförbundet Väst - 2021-10-07 

• Protokoll från Havets Hus i Lysekil AB, 2021-09-14 

• Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-10-04, § 94 - 
uppföljningsrapport 3, arbetslivsförvaltningen 

• Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-10-04, § 88 - 
uppföljningsrapport 3, utbildningsförvaltningen 

• Protokoll från Tolkförmedlingen Väst 2021-09-24 - Delårsrapport 

• Protokoll från Lysekilsbostäder AB 2021-09-15 

• Protokoll från Samordningsförbundet Väst - 2021-10-07 

• Protokoll från Havets Hus i Lysekil AB, 2021-09-14 

• Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-10-04, § 94 - 
uppföljningsrapport 3, arbetslivsförvaltningen 

• Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-10-04, § 88 - 
uppföljningsrapport 3, utbildningsförvaltningen 

• Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-30, § 144 - 
uppföljningsrapport 3 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärende till protokollet den  
3 november 2021. 
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§ 176 Dnr 2021-000002 

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör  

Sammanfattning 

Kommundirektören informerar om: 

• Översiktsplanen ÖP ute på samråd, det kommer att bli informationstillfällen 
externt och internt. 

• Medarbetarenkäten pågår, redovisning kommer till kommunstyrelsen. 

• Analys och underlag för lönebildning 2022 pågår. 

• Helhetsgrepp om fortsättning av trygghetsarbetet. 

• Utveckling av IOP-samarbetet med ABF. 

• Förbereder inför kommunkompassen. 

• Förbereder inför årsbokslut. 

• Framtidens arbetsplats – kommunhuset och övriga kontor. 

• GDPR-tillsyn genomförd, återkommer till kommunstyrelsens med en rapport. 

• Nätverk miljö startar inom Fyrbodals kommunalförbund. 

• Munkedals kommun utreder medverkan i miljönämnden. 

• Det pågår en gemensam upphandling av HR/lönesystem med Sotenäs- och 
Munkedals kommuner. 

• En extern genomlysning av IT-organisationen planeras 2022 

• Gemensam infrastrukturkoordinator upphandlad 

• Rutin för hantering av IT-störningar ska tas fram 

• Bolagsdialoger är genomförda 

• Arbete med kommunstyrelsens budget pågår 

• Förslag att flytta IT-avdelningen från samhällsbyggnadsförvaltningen till 
kommunstyrelseförvaltningen, beslutsunderlag kommer till sammanträdet 1 dec. 

• Sponsring och deltagande i olika evenemang inom kommunen 
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Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

 KHF Lysekils omsorgsbostäder har skickat ut intresseanmälan för 
trygghetsboende i Brastad.  

 Digitalt möte med Arbetsmiljöverket, inspektion av systematiskt 
arbetsmiljöarbete kommer att genomföras inom kort. 

 Remiss från Trafikverket om revidering av riksintresse kommunikationer för 
Västra Götalands län, remissen kommer att besvaras av Fyrbodals 
kommunalförbund. 

 Fyrbodals kommunalförbund kommer att göra en formel ansökan för en 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för bron över Gullmarn. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 177 Dnr 2021-000440 

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. Ersättningen har 
minskat kraftigt de senaste åren. Prognos för 2022 är ca 4,4 mnkr. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att schablonersättningen för 2022 fördelas 
procentuellt med 10 procent till kommunstyrelsen, 60 procent till 
arbetslivsförvaltningen och 30 procent till utbildningsförvaltningen, i likhet med 
den omarbetade fördelningen som gjordes till 2021, då arbetslivsförvaltningen 
erhöll en större andel till följd av omorganisationen och förvaltningens uppdrag. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-14 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att schablonersättningen 
som utbetalas enligt 10§ i Förordning (2010:1122) om insatser för vissa utlänningar 
under 2022 ska fördelas med: 

 10 procent till kommunstyrelsen 

 60 procent till arbetslivsförvaltningen 

 30 procent till utbildningsförvaltningen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppmana respektive 
förvaltning och kommunstyrelse till anpassning till eventuella justeringar av 
ersättningar och att hantera förändringen i budgetarbetet. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 178 Dnr 2021-000448 

Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst 

Sammanfattning 

Melleruds kommun har ansökt om medlemskap i Samordningsförbundet Väst. 
Samtliga medlemmar behöver därför besluta om ny förbundsordning för förbundet 
senast den 30 november 2021. 

Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på att Melleruds kommun ingår som 
medlem i förbundet vilket sannolikt kommer att öka den gemensamma nyttan.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-15 
Handlingar från Samordningsförbundet Väst 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna bifogad 
förbundsordning från presidiet för Samordningsförbundet Väst som har stöd av 
styrelserna för förbundet samt av utsedda representanter från Melleruds kommun. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att den nya förbundsordningen för 
Samordningsförbundet Väst gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna tillägget av § 16 i 
nuvarande förbundsordning om Likvidation och upplösning: ”I det fallet att 
Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat 
Samordningsförbund så övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna 
kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kommunerna inte följer med i 
övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till 
medlemmarna”. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 179 Dnr 2021-000444 

Taxor för markupplåtelse och parkering i Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har reviderat styrdokumentet ”Regler och taxor för 
markupplåtelse och parkering i Lysekils kommun”. Själva dokumentet (reglerna) 
fastställs av samhällsbyggnadsnämnden medan taxorna ska beslutas av fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-15 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-30, § 145 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Björn Martinsson (LP): Återremiss med uppdraget att: 

- minimera/förenkla antal enheter (kr/kvm, kr/år, kr/månad...)  i taxan samt  

- att förenkla, se över och minimera antalet olika taxenivåer samt 

- även täcka övriga verksamheter som inte är specifikt nämnda i 
taxedokumentet 

- och indelas i olika taxezoner utifrån "attraktivitet" 

Härtill ska särskilt beaktas att dokumentet ska vara enkelt att kommunicera samt 
förstå för allmänhet och näringsliv.   

Samtidigt ska regler för taxor för markupplåtelse och parkering ges en översyn så att 
differentiering mellan attraktivitet och säsongsanpassning uppmuntras.  

Därutöver bör det säkerställas att reglerna och taxorna står i samklang med 
varandra. Reglerna bör dessutom ges en språklig översyn. 
 
Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP): Bifall till Björn Martinssons 
återremissförslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska återremittera ärendet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden 
enligt Björna Martinssons återremissförslag.   

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 180 Dnr 2021-000122 

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete i Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Lysekils kommun har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare med en arbetsmiljö 
som främjar hälsa, utveckling och arbetsglädje. Som ett stöd i att nå kommunens 
mål har en riktlinje för hälsofrämjande arbetet tagits fram. En viktig del i riktlinjen 
är att höja friskvårdsbidraget till kommunens medarbetare från 800 till 1 500 kr. En 
bedömning är att den nya riktlinjen blir ett bra verktyg för verksamheterna i det 
fortsatta arbetet med hälsofrämjande insatser.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-22 
Riktlinjer för hälsofrämjande arbete 
Nuvarande friskvårdspolicy 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta dokumentet Riktlinjer för 
hälsofrämjande arbete. Den nuvarande friskvårdspolicyn för Lysekils kommun 
upphöra därmed att gälla. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att varje nämnd ansvarar för att 
inom egen ram finansiera friskvårdsbidraget. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

 



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-11-03 

 

16 (21) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 33C241D2D651B13A6B7D02F526EF58B77A59A9B607 

 

 

§ 181 Dnr 2021-000410 

Riktlinjer för chefsplattform för Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Syftet med chefsplattformen är att tydliggöra vilka förväntningar och krav som ställs 
på chefer i Lysekils kommun samtidigt som det klargörs att kommunen som 
arbetsgivare har ett ansvar för att skapa förutsättningar för cheferna att utöva 
chefskapet.  

Kommunfullmäktige fastställde 2017-11-16, § 153 chefsplattform för Lysekils 
kommun. En översyn har gjorts av dokumentet och en mindre revidering är gjord i 
första stycket, från ”Syftet med Lysekil kommuns chefsplattform är att tydliggöra 
vilka förväntningar och krav som ställs på en chef i Lysekils kommun” till ”Syftet 
med Lysekil kommuns chefsplattform är att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
dig som chef och ledare”.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-28 
Chefsplattform för Lysekils kommun  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Chefsplattform för 
Lysekils kommun. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 182 Dnr 2021-000409 

Riktlinjer för medarbetarplattform för Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Syftet med medarbetarplattformen är att tydliggöra vilka förväntningar och krav 
som ställs på medarbetare i Lysekils kommun samtidigt som det slås fast att 
kommunen som arbetsgivare strävar efter att skapa goda förutsättningar för ett gott 
medarbetarskap. 

Kommunfullmäktige fastställde 2018-12-13, § 36 Riktlinjerna för 
Medarbetarplattform för Lysekils kommun. Enligt dokumentet skulle en översyn 
gjorts inför 2021. 

En översyn har gjorts av dokumentet och en mindre revidering är gjord i första 
stycket, från ”Syftet med Lysekils kommuns medarbetarplattform är att tydliggöra 
vilka förväntningar och krav som ställs på medarbetare i Lysekils kommun.” till 
”Syftet med Lysekil kommuns medarbetarplattform är att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för dig som medarbetare”.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-28 
Riktlinjer för medarbetarplattformen  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Riktlinjer för 
medarbetarplattform för Lysekils kommun. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 183 Dnr 2021-000165 

Redovisning över obesvarade medborgarförslag hösten 2021 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har fjorton obesvarade medborgarförslag. Från redovisningen 
2021-05-19, § 64 har kommunfullmäktige behandlat fyra medborgarförslag och 
under samma period har det inkommit sex nya medborgarförslag till 
kommunstyrelseförvaltningen för beredning. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-22 
Förteckning över obesvarade medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av 
obesvarade medborgarförslag hösten 2021. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 184 Dnr 2021-000166 

Redovisning över obesvarade motioner hösten 2021 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30, ska kommunstyrelsen två gånger 
om året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.  

Totalt har kommunstyrelsen tio obesvarade motioner.  

Från redovisningen 2021-05-19, § 65 har kommunfullmäktige behandlat elva 
motioner. Från senaste redovisningen har sex nya motioner lämnats in till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-22 
Förteckning över obesvarade motioner 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av 
obesvarade motioner hösten 2021. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 185 Dnr 2021-000226 

Svar på medborgarförslag - åtgärder för trafiksäkerhet vid 
Stångenässkolan 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag framförs bland annat att bilar och skolbussar håller hög fart 
förbi Stångenässkolan. Det föreslås en rad trafikhöjande insatser som till exempel 
hastighetsdämpande åtgärder, övergångsställe samt alternativ för av- och på 
stigning.  

Förslagsställaren menar att personalen ska parkera vid idrottshallen och låta 
parkeringen utanför skolan få nyttjas av föräldrar som stannar till för av- och 
påstigning, eller asfaltera den grusplan som idag används som parkering. Det finns 
en liten uppkörd väg mot den som skulle kunna funka som "avsläppningsrondell". 

Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med kommunens trafikingenjör 
utrett medborgarförslaget. Trafikingenjören har i samråd med 
utbildningsförvaltningen kommit fram till att den nuvarande lösningen av 
trafiksäkerhetsfrågan gällande av och påstigning, efter omständigheterna, för 
närvarande anses vara den bästa lösningen.  

När det gäller hastigheten på Lyckevägen är detta ytterst en polisiär fråga om 
övervakning men också en fråga om utformning av vägen, och då är Trafikverket 
ägare av denna. Det är även Trafikverket som tar beslut om eventuella 
övergångsställen.  

Då trafiksäkerhet kombinerat med barn har hög prioritet i den kommunala 
verksamheten, avser kommunen att lyfta frågan om trafiksäkerheten kring 
Stångenässkolan till de regelbundna avstämningar man har med Trafikverket och 
polisen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-15 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget 
ska anses vara besvarat med hänvisning till vad som framförs i förvaltningens 
tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 186 Dnr 2021-000137 

Svar på motion från Magnus Elisson (SD) och Christoffer Zakariasson 
(SD) angående arbetskläder inom kommunal verksamhet 

Sammanfattning 

Magnus Elisson och Christoffer Zakariasson (SD) föreslår i en motion att 
kommunen ger all tillsvidareanställd personal tillgång till de arbetskläder som de 
behöver inom sin verksamhet utan kostnad. Som ett alternativ ska kommunen 
ersätta de anställda för deras utlägg som de har genom inköp av dessa kläder.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-15 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-03-17, § 36 

Kommunstyrelsens beslut 

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

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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