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§ 100 Dnr 2021-000001 

Muntlig information på kommunstyrelsen 2021-06-09 

Sammanfattning 

Renée Daun, näringslivsutvecklare, lämnar rapport om Näringslivsstrategin för 
kvartal 1. 

 

Michael Johansson, avd. chef hållbar utveckling, lämnar information om fast 
förbindelse över Gullmarn. 

 

Fredrik Jonasson, planarkitekt, lämnar information om detaljplan Trellebystrands 
camping. 

 

Eva-Marie Magnusson, ekonomichef lämnar information om uppföljning 2 för 
Lysekils kommun. 

 

Eva-Marie Magnusson, ekonomichef lämnar information om förslag till budget för 
2022 och plan för 2023-2024. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 101 Dnr 2020-000474 

Begäran om överflyttning av investeringsmedel mellan 2020 och 2021 
och omdisponeringar av investeringsmedel mellan projekt 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har begärt att kommunstyrelsen ska besluta om att få 
överföra ej utnyttjade investeringsmedel från 2020 till 2021 för två projekt som 
startat under 2020 men är inte slutförda. Ramen för investeringar är beslutad av 
kommunfullmäktige och ligger fast, inga medel överförs till 2021 utan den fortsatta 
investeringen får ske genom omdisponering inom befintlig ram. 

Samhällsbyggnadsnämnden begär också att få omdisponera investeringsmedel 
mellan projekt, Krabbfisketrappan och Dykbryggan. Krabbfisketrappan flyttas och 
ingår i budgeten för 2022. 

Investeringsmedel för påbörjade men ej genomförda projekt, Rosviksgatan och 
Elkabel St. Skeppsholmen får ske inom befintlig ram och ramen för investeringar 
2021 utökas ej. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-25 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-04-29, § 68 med handlingar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna omfördelning av projekt 
Krabbfisketrappan och Dykbryggan, 3,0 mnkr. 

Kommunstyrelsen beslutar att utrymme för Rosviksgatan och elkabel St. Skeppsholmen 
om 1,7 mnkr ska ske inom befintlig ram. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 102 Dnr 2021-000027 

Uppföljning 2 för Lysekils kommun 2021 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 2 per 30 april 
2021. Det ackumulerade utfallet för perioden är 20,1 mnkr och den samlade 
bedömningen är att resultatet 2021 blir 21,9 mnkr vilket är bättre än budgeterat 
resultat 9,8 mnkr. 

Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen redovisar fortsatt en negativ prognos 
på 7,9 mnkr. Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av utbetalning av 
ekonomiskt bistånd, där prognosen är en stor negativ avvikelse i jämförelse med 
budget. Förvaltningen har också gjort nödvändiga förstärkningar på 
handläggarsidan för att arbeta med personer som står långt från arbetsmarknaden. 
Detta kommer på sikt att minska kostnaderna. Kostnader påverkas starkt av 
samhällsutvecklingen och i dagsläget är det svårt att avgöra hur stora kostnaderna 
kommer att bli. Kostnadsutvecklingen bör noggrant följas under året. 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med uppföljningsrapport 1 att godkänna 
en negativ budgetavvikelse om 8,0 mnkr, för utbetalt ekonomiskt bistånd. 

Socialnämnden redovisar nu en negativ prognos om 7,4 mnkr, bland annat på grund 
av placeringar. Nämnden begär budgettillskott om 5,1 mnkr samt att använda 
tidigare överskott. Förslaget är att godkänna en negativ budgetavvikelse med 5,1 
mnkr, samt att godkänna begäran att använda tidigare överskott för att täcka en del 
av de befarade underskottet.  

Godkända avvikelser får beaktas i samband med bokslutsberedningen.  

Inom bolagssektorn är Havets Hus AB starkt påverkat av restriktioner kring 
Coronapandemin och det är svårt att kvantifiera påverkan på verksamheten. Bolaget 
bedömer att det kommer att bli ett underskott för 2021. Resultatet per 30 april 
uppgår till -2,5 mnkr. Den största effekten på resultatet har sommarsäsongen, vilken 
är svår att förutse. Övriga helägda bolag har positiva årsprognoser, vilka är något 
lägre än budget eller i nivå med budgeterat resultat. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-25 
Uppföljningsrapport 2 2021 Lysekils kommun 
Bilaga 1 till uppföljningsrapport 2 
Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-04-28, § 41 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Tilläggsförslag att förvaltningen uppdras att i uppföljnings-
rapport per augusti 2021 redovisa vad som har hänt med de 2 miljonerna som 
kommunstyrelsen i budget 2021 fick i tillskott till trygghetsarbete. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna uppföljningsrapport 2 för 
kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Ronald Rombrants 
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 2 
2021. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en negativ 
budgetavvikelse om 5,1 mnkr för socialnämndens med hänsyn till placeringar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna socialnämndens begäran att använda 
tidigare överskott 2,450 mnkr för att täcka en del av de befarade underskottet. 

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen uppdras att i uppföljningsrapport per 
augusti 2021 redovisa vad som har hänt med de 2 miljonerna som kommunstyrelsen 
i budget 2021 fick i tillskott till trygghetsarbete. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Socialnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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§ 103 Dnr 2021-000145 

Budget 2022 och plan 2023-2024 för Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till Budget 2022 och plan 
2023–2024, i samråd med de styrande partierna. Utgångspunkt har varit 
oförändrad skattesats, uppgifter från cirkulär 21:20 från Sveriges kommuner och 
regioner. I förslaget presenteras mål för god ekonomisk hushållning. Utgångspunkt 
för budget 2022 är budget 2021, men kompensation för löneökningar, prisindex och 
kapitaltjänstkostnader kommer att fördelas när dessa är kända.  

Budgetförslaget innehåller utökade ramar till vissa nämnder till följd av riktade 
uppdrag.  

Investeringsutrymme för reinvesteringar är 29,5 mnkr, nyinvesteringar är 45,8 mnkr  
och omfattar nya investeringar samt nyinvesteringar från 2021 som inte kommer att 
påbörjas eller har omdisponerats. Taxefinansierad verksamhet 5,0 mnkr, totalt 80,3 mnkr. 

Lokalförsörjningsplanen ska fastställas av kommunfullmäktige vid budgetbeslutet 
och planen bifogas budgethandlingen. Planen bygger på lokalbehov beslutade i 
respektive nämnd. Prioriterade lokalbehov ska ingå i investeringsramen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-27 
Budget 2022 och plan 2023–2024 Lysekils kommun 
Bilaga 1 Lokalförsörjningsplan 2022-2026 
Bilaga 2 Investeringsbudget 2022 
Bilaga 3 Investeringsbehov från samhällsbyggnadsnämnden 
Protokoll över förhandling enligt MBL § 11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Emma Nohrén (MP), Christina Gustavsson (S) och Lars Björneld (L): Bifall till 
förvaltningens förslag. 

Ronald Rombrant (LP): Avslag på förvaltningens förslag, bifall till Lysekilspartiets 
och Moderaternas budgetförslag.  (bilaga 1) 

Ulf Hanstål (M): Bifall till Ronald Rombrants förslag. 

Yngve Berlin (K): Bifall till kommunisternas budgetförslag (bilaga 2). 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Emma Nohréns med fleras förslag. 

 

 

  



 

  Kommunstyrelsen    

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-06-09 

 

9 (30) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 F0DFBB8B71B186870E3DF37D9570AFCD76F2F1A958 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till Budget 2022 och 
plan för 2023–2024. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Lokalförsörjningsplan 
2022–2026. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att skattesatsen lämnas oförändrad 
på 22,46 kr. 

Reservationer 

Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP), reservation till förmån för eget förslag. 

Yngve Berlin (K), reservation till förmån för eget förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

  



 

  Kommunstyrelsen    

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-06-09 

 

10 (30) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 F0DFBB8B71B186870E3DF37D9570AFCD76F2F1A958 

 

 

Bilaga 1 
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Bilaga 2 

Budgetförslag 2022. (K)        
 
Lysekils kommun, (liksom de allra flesta kommuner i Sverige), står inför stora 
utmaningar, med åldrande befolkning och sviktande skatteunderlag. 
  
VÅRD SKOLA OCH OMSORG 
Nuvarande skattesystem syftar inte till finansiering över flera generationer, utan styr 
budgetarbetet till ”ur hand i mun”.  I värsta fall och i förlängningen leder detta till 
att den åldrande generationen inte får den vård och omsorg den ”förtjänat”. Och 
satsning på den uppväxande generationen, med skola och fritid drabbas av 
underfinansiering och ständiga ”sparbeting”. 
Den budget som KS föreslås godkänna nu på junimötet, är ett lydigt resultat av 
statsmakternas styrning av den kommunala verksamheten.   
Budgettilldelning för -22 är en direkt plankning av -21 års redan konstaterat 
”underfinansierade” tilldelning. Bakom lösnings-formuleringen ”effektivisering” 
finns en illa dold plan för nedskärningar av servicen inom bland annat äldrevården.  
En krympt och/eller avskalad social service där tidigare kvalitéer istället kan köpas 
som ”tilläggstjänster” av externa ”aktörer”, liksom större belastning på 
anhörigvårdare, är ett negativt tecken i tiden. Självklart kommer detta att drabba 
först och främst de som inte har råd att köpa de allt mer tilltagande utbudet av 
”extra” tjänster eller tryggare boende. 
 
LÖNER OCH REKRYTERING: 
Budgetens syn på lönenivån och personalkostnaderna i kommunen är även det ett 
negativt tecken i tiden och inte alls i fas med kommunens egna framsynta 
formulering av aktuella utmaningar.  

8.2 Jämställda och konkurrenskraftiga löner 

”Lönepolitiken ska stimulera till goda arbetsinsatser och möjliggöra för 
kommunen att rekrytera, behålla samt utveckla medarbetarna.”  

”stora rekryteringsbehov i kommunens verksamheter, främst inom de stora 
yrkesgrupperna såsom vård, skola och omsorg” 
 
Att med denna insikt ändå avisera sänkt nivå på budgettilldelning för löneökningar 
för 2022, från 3 % till 2,2 % är märkligt, inte minst i skenet av att lönerna för 
chefstjänstemän ökar och tar en oproportionellt stor del av ”löneutrymmet”.  Vad 
blir ”kvar” till de övriga, väl så ”kvalificerade och attraktiva” medarbetarna.  
Här måste ”budgeten” tänka om och ge resurser till bättre löne- och arbetsvillkor för 
kommunens viktigaste personella resurser. 
 
KRAV PÅ REGERING OCH RIKSDAG: 
Av de hundratals miljarder som ”staten levererat” i Pandemins spår har bara en 
bråkdel av dessa resurser kommit kommuner och regioner till del. Stödet har 
dessutom varit temporärt, när det istället skulle permanentats för att ge 
förutsättningar för kommunerna att leva upp till en verksamhet värdig ett civiliserat 
samhälle. 
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SKROTA ÖVERSKOTTSMÅLET: 
För vår del i Kommunistiska Partiet så anser vi att läget är sådant att alla 
kommunens tillgängliga resurser, måste användas för att skapa arbetsro, trygghet 
och kvalitet i våra grundläggande åtaganden. Skola vård och omsorg.  
Därför anser vi att överskottsmålet skrotas och att dessa 20 miljoner används för att 
förstärka socialnämndens och bildningsnämndens budget samt för att förbättra 
löne- och arbetsvillkoren för de kommunanställda med de lägsta lönerna. 
 
Bifall: till oförändrad skattesats. 22,46 kr 
 
Egen budgetjustering:  
 
Socialnämndens budget förstärks med 10 mkr 
407,7 +10,0 = 417,7  
 
Utbildningsnämnden/Arbetslivsförvaltningen förstärkts med 10 mkr      
50,3 + 10,0 = 60,3 
 
Finansiering: 20,0 mkr av överskottsmålet. 
 
Övriga yrkande. Utöver denna justering av rambudgeten, yrkar vi på att 
kommunfullmäktige agerar med krav på staten: För att skapa förutsättningar för en 
kommunal verksamhet i balans. 
 
Att: kommunfullmäktige aktivt agerar mot regering och riksdagens ständiga 
övervältrande av ofinansierade verksamheter på kommunerna. 
 
Att: Arbetsförmedlingen åter öppnar lokalkontor i kommunen. Och att de ökande 
kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder i större utsträckning måste 
kompenseras av staten. 
 
Att: LSS, värdig äldrevård och omsorg i större grad måste vara ett nationellt 
ansvar och garanteras medborgarna i hela landet och finansieras av staten   
 
Att: kostnaderna för integration och flykting mottagande måste finansieras av 
staten fullt ut. 
 
Yngve Berlin, Kommunistiska Partiet         
 
Lysekil den 30 maj 2021 
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§ 104 Dnr 2021-000024 

Uppföljning 2 för kommunstyrelsen 2021 

Sammanfattning 

I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista april, uppföljningsrapport 2. 

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget till och 
med april på 215 tkr. För helåret prognostiseras ett nollresultat. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-19 
Uppföljningsrapport 2 för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Tilläggsförslag att förvaltningen uppdras att i 
uppföljningsrapport per augusti 2021 redovisa vad som har budgeterats inom 
beloppet 6,891 tkr under kommundirektörens ansvar samt vad detta belopp har 
använts till. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna uppföljningsrapport 2 för 
kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Ronald Rombrants 
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 2, 2021 för kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen uppdras att i uppföljningsrapport per 
augusti 2021 redovisa vad som har budgeterats inom beloppet 6,891 tkr under 
kommundirektörens ansvar samt vad detta belopp har använts till. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 105 Dnr 2021-000229 

Finansrapport april 2021 

Sammanfattning 

Enligt riktlinjer för finansverksamheten ska ekonomiavdelningen lämna en 
finansrapport till kommunstyrelsen. 

Redovisningen visar att kommunen och dess helägda bolag samlat uppfyller kraven 
som fastställts i riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils kommun. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20 
Sammanställning av finansrapport april 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Finansrapport april 2021.      

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 106 Dnr 2021-000162 

Yttrande över revisorernas granskning om styrning av integrationsarbetet 

Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av Lysekils kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en 
granskning gällande styrning av integrationsarbetet. Granskningens syfte är att 
bedöma om kommunstyrelsen säkerställer ett ändamålsenligt strategiskt 
integrationsarbete. 

Med anledning av detta lämnas i granskningen följande rekommendationer till 
kommunstyrelsen;  

 säkerställ en aktualisering och revidering av riktlinjerna för 
integrationsarbete så att de överensstämmer med den förändrade 
förvaltningsorganisationen och tydliggör styrningen av integrationsarbetet så 
att berörda nämnders ansvar omfattas av riktlinjerna  

 säkerställ att arbetet med integration och social hållbarhet beaktas vid 
planering av verksamheterna  

 säkerställ en uppföljning som möjliggör analys och utvärdering av 
integrationsarbetet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-27 
Revisionsrapport - Granskning av styrning av integrationsarbetet 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen översänder förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt eget yttrande 
till kommunrevisionen. 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisorerna 
PwC 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 107 Dnr 2021-000161 

Yttrande över revisorernas uppföljande granskning gällande fyra 
fördjupade granskningar genomförda 2017-2019 

Sammanfattning 

Revisorernas samlade bedömning är att kommunstyrelsen och övriga nämnder 
vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån tidigare identifierade brister och lämnade 
rekommendationer. Emellertid kvarstår ett par åtgärder som ännu inte nått avsedd 
effekt gällande granskningarna av rektors förutsättningar och granskning 
fastighetsunderhåll. 

De brister som är kvar att åtgärda inom fastighetsunderhåll är det systemstöd som 
köpts in under 2020 och beräknas vara fullt implementerat 2022. Detta är ett 
webbaserat system för dokumentation av fastighetsförvaltning och projektledning.  

Systemet är i drift sedan 2020 och förvaltningen arbetar med att föra över relevant 
dokumentation kring alla fastigheter och hyresavtal. Även ett systemstöd för 
felanmälan och synpunkter ska implementeras som beräknas vara klart under 2021. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-28 
Revisionsrapport – Uppföljning av fyra fördjupade granskningar 
genomförda 2017-2019 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-06-03, § 83 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen översänder förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt eget yttrande 
till kommunrevisionen. 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisorerna 
PwC 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 108 Dnr 2021-000194 

Förvaltade stiftelsers bokslut för år 2020 

Sammanfattning 

Enligt Stiftelselagen (1994:1220) ska kommunens högsta verkställande organ 
överlämna bokslut/årsredovisning eller sammanställning över räkenskaperna till 
revisorerna för de stiftelser som förvaltas.   

Minnesfonden efter Elof och Margit Hellman och Stiftelsen Samfond nr 4 är de av de 
förvaltade stiftelserna som är bokföringsskyldiga och därmed är skyldiga att 
upprätta årsredovisning. Övriga stiftelser ska upprätta sammanställning över 
räkenskaperna. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-26 
Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Samfond nr 4 för socialt ändamål 
Årsredovisning 2020 Minnesfonden efter Elof och Margit Hellman, född Kihlberg 
Bokslut 2020 för Stiftelsen Samfond nr 1 för utbildning 
Bokslut 2020 för Stiftelsen Samfond nr 2 för socialt ändamål 
Bokslut 2020 för Stiftelsen Gertrud Karlssons fond för Gullmarsskolan 
Bokslut 2020 för Stiftelsen Gertrud Karlssons fond för Lysekilshemmet 
Bokslut 2020 för Assermans stiftelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna de förvaltade stiftelsernas årsredovisning 
respektive sammanställning över räkenskaperna för år 2020. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 109 Dnr 2020-000078 

Reviderad tidsplan för ny översiktsplan 

Sammanfattning 

Den 17 oktober 2020 beslutade kommunstyrelsen om en reviderad tidsplan för 
framtagandet av en ny översiktsplan. Tidplanen var preliminär och förutsatte att 
arbetet skulle löpa på utan större avbrott och med den omfattning av arbetsinsats 
som då bedömdes krävas. 

Den nuvarande arbetsgruppens bedömning är att den preliminära tidplanen för en 
ny översiktsplan inte kan hållas om förankringsprocessen för en samrådshandling 
ska kunna genomföras med ett väl genomarbetat och lättillgängligt förslag. 

Efter avstämning med den politiska styrgruppen har en ny tidplan tagits fram 
utifrån de nuvarande bedömningarna på tidsåtgång och tillgänglig arbetsinsats. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05- 
Ny tidplan för ÖP 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den reviderade tidsplanen för 
översiktsplanen. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 110 Dnr 2021-000019 

Delegationsbeslut 2021 - kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Inga delegationer att redovisa på dagens sammanträde. 

 



 

  Kommunstyrelsen    

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-06-09 

 

22 (30) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 F0DFBB8B71B186870E3DF37D9570AFCD76F2F1A958 

 

 

§ 111 Dnr 2021-000009 

Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2021-06-09 

Sammanfattning 

 Protokollsutdrag från SON 2021-05-31, § 52 – Budgeterade placeringar 

 Protokollsutdrag från SON 2021-05-31, § 56 - Dialog om ekonomisk 
åtgärdsplan 2021 

 Protokollsutdrag från SON 2021-05-31, § 55- Uppföljning 2 2021 

 Styrelseprotokoll från LysekilsBostäder 2021-05-12  

 Styrelseprotokoll från LysekilsBostäder 2021-03-31  

 Protokoll från LysekilsBostäders årsstämma 2021 

 Delårsrapport från Räddningstjänstförbundet 2021 

 Protokoll från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 2021-05-19 

 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken - LUPP Lysekil 2020 

 Protokoll från rådet för folkhälsa och socialhållbarhet 2021-05-04 

 Protokoll från Lysekils Hamn AB 2021-05-27 

 Protokollsutdrag från UBN 2021-04-28, § 56 - Handlingsplan för det 
kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar i Lysekils kommun 

 Protokoll från Lysekils Hamn AB 2021-05-18 

 Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-04-29, § 66 - 
Information om den renoverade pissoaren 

 Snabbprotokoll från Fyrbodals kommunalförbund 

 Protokollsutdrag från UBN 2021-04-28, § 56 - Handlingsplan för det 
kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar i Lysekils kommun 

 Protokollsutdrag från SON 2021-04-28, § 39 - budgeterade placeringar 

 Verksamhetsberättelse för Fiskekommunerna 2020 

 Protokollsutdrag från SON 2021-03-29, § 30 - budgeterade placeringar 

 Protokollsutdrag från SON 2021-04-28, § 40 - Ekonomisk åtgärdsplan 2021 

 Protokollsutdrag från SON 2021-03-29, § 31 - Uppföljning 1 2021 

 Årsplan för styrande aktiviteter i Rambo AB 2021-04-26 

 Protokoll från Rambo AB 2021-04-26 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden till protokollet den  
9 juni 2021. 
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§ 112 Dnr 2021-000002 

Information från kommunstyrelsens ordförande och tf. Kommundirektör 

Sammanfattning 

Tf. kommundirektör informerar om: 

 Regeringen har gett i uppdrag till Statens servicecenter att etablera 28 nya 
servicekontor, där besökare kan få vägledning och hjälp med ärenden till 
Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Ett av dessa 
servicekontor ska etableras i Lysekil 2023.  

Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

 Invigning av minnesmärket över Scandinavian Star den 13 maj. 

 Påminnelse att parkeringsavgifter börjar gälla från 15 juni till 15 augusti 

 Möte med Preems ledning 16 juni  

 Invigning den 16 juni på Kristineberg Center av testsite för marina material  

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 113 Dnr 2021-000241 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Fyrbodals 
kommunalförbund  

Sammanfattning 

Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund har upprättat årsredovisning 
och verksamhetsberättelse för år 2020. 

Revisorerna i förbundet har i förvaltningsrevisionen inte funnit några brister som 
föranleder anmärkning. Revisionsberättelsen för 2020 tillstyrker att förbundets 
årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inga övriga synpunkter utan föreslår att 
godkänna årsredovisningen samt bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-27 
Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2020 med revisionsberättelse och 
granskningsrapporter från KPMG 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 
Fyrbodals kommunalförbund för år 2020.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja förbundsdirektionen 
ansvarsfrihet för år 2020. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 114 Dnr 2021-000247 

Exploateringsavtal för Trellebystrands camping på fastigheten 
Träleberg 1:138 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har till planförslaget för del av Trellebystrands 
camping, Träleberg 1:138 upprättat ett exploateringsavtal. 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att avtalet följer kommunens riktlinjer 
för markanvisning och exploateringsavtal. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-03, § 94 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 
Checklista för exploateringsavtal för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att underteckna exploateringsavtal 
avseende detaljplan för del av Trellebystrands camping, Träleberg 1:138. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 115 Dnr 2021-000239 

Antagande av detaljplan Trellebystrands camping, Träleberg 1:138 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av 
Trellebystrands camping, Träleberg 1:138.  

Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2020-11-05 § 208 godkänt inriktningen i 
utlåtandet samt de förslag till justering som angavs i utlåtandet.  

Planområdet är i översiktsplanen (ÖP 06) utpekat som utbyggnadsområde för 
campingplats eller turistanläggning. Planförslaget anses överensstämma väl med 
översiktsplanen för Lysekils kommun, ÖP 06. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-21 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-03, § 95 med bilagor 
Checklista för granskning av detaljplan del av Trellebystrands camping, Träleberg 
1:138 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan för del av 
Trellebystrands camping, Träleberg 1:138. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 116 Dnr 2021-000238 

Regler om utfärdande av eldningsförbud i Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Mitt Bohuslän (RMB) har tidigare fattat 
beslut om eldningsförbud för kommunens räkning. Till följd av den rättsliga 
utvecklingen är detta inte längre möjligt.  

Kommunen behöver därför ha behörig beslutsfattare inom den egna 
förvaltningsorganisationen, som vid snabbt uppkomna behov kan besluta om 
eldningsförbud enligt de brandriskprognoser som räddningstjänsten tillhandahåller. 

De föreslagna reglerna anger att kommundirektören, eller dennes ersättare, ska 
utgöra behörig beslutsfattare avseende utfärdande av eldningsförbud inom Lysekils 
kommuns geografiska område.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20 
Regler om utfärdande av eldningsförbud i Lysekils kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att godkänna Lysekils kommuns 
regler om utfärdande av eldningsförbud. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 117 Dnr 2021-000121 

Regler för pension i Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Lysekils kommuns pensionsregler ska användas som en del i kommunens 
personalpolitik och bidra till att rekrytera och behålla kompetent personal, 
underlätta generationsväxling och kompetensutveckling, i enlighet med attraktiv 
arbetsgivare.  

Pensionsreglerna är uppdaterad enligt nuvarande regler kring pensioner, 
pensionsålder som reviderats, viss information är ej längre relevant och har därför 
tagits bort ur de nya pensionsreglerna.  

De nya pensionsreglerna har reviderats tillsammans med pensionsrådgivare,  
HR chefer och lönechef inom Sotenäs-, Munkedal- och Lysekils kommun. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-16 
Regler för pension 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta regler för pension i Lysekils 
kommun.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 118 Dnr 2021-000123 

Riktlinjer och handlingsplan om alkohol, droger och spelmissbruk 

Sammanfattning 

Arbetsmiljölagen syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall, samt uppnå en trygg 
och god arbetsmiljö. I Lysekils kommun ska arbetsgivaren ansvara för att 
verksamheter och arbetsplatser är fria från alkohol och droger. Genom olika 
åtgärder vill Lysekils kommun arbeta förebyggande så att de anställda inte hamnar i 
ett alkohol- eller drogmissbruk. Det är viktigt att hjälpa den som missbrukar att bli 
fri från sitt beroende och stötta de arbetskamrater som berörs. 

Det är av stor vikt att vi har kunskap och kompetens om hur man på bästa sätt 
hanterar alkohol- och drogfrågor, vilket innefattar såväl förebyggande arbete, som 
tidiga insatser och rehabiliteringsåtgärder.  

Det är viktigt att belysa problematiken med spelmissbruk och förfaringssättet vid 
förekomsten av sådan. Lysekils kommuns hantering av alkohol och droger stärks 
upp med, Riktlinjen för alkohol, droger och spelmissbruk som tydliggör Lysekils 
kommuns avståndstagande från alkoholpåverkan på arbetstid, samt all 
ickemedicinsk användning av narkotikaklassade preparat i Lysekils kommun.  

Riktlinjen riktar sig till samtliga anställda i Lysekils kommun. Riktlinjen har en 
handlingsplan som ska guida chefer och medarbetare till en trygg arbetsmiljö, där 
alkohol och droger bland anställda inte accepteras. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-17 
Riktlinjer för alkohol, droger och spelmissbruk 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta dokumentet riktlinjer och 
handlingsplan om alkohol, droger och spelmissbruk.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 



 

  Kommunstyrelsen    

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-06-09 

 

30 (30) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 F0DFBB8B71B186870E3DF37D9570AFCD76F2F1A958 

 

 

§ 119 Dnr 2021-000124 

Likabehandlingsplan med aktiva åtgärder 

Sammanfattning 

I Lysekils kommun ska ingen diskriminering ske, varken mot våra medarbetare eller 
mot de vi möter i vår verksamhet. Våra arbetsplatser och verksamheter ska vara fria 
från diskriminering baserat på diskrimineringsgrunderna i lagen det vill säga 
diskriminering utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

Det har skett förändringar i diskrimineringslagstiftningen vilket resulterat i att 
nuvarande dokument, Riktlinjer för likabehandling och Jämställdhetsplan för 
Lysekils kommun, behöver tas bort.  

Nuvarande Riktlinjer för likabehandling behöver revideras, uppdateras och 
sammanställas i ett nytt gemensamt dokument, Likabehandlingsplan med aktiva 
åtgärder som skapats i linje med gällande lagstiftning. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-12 
Likabehandlingsplan med aktiva åtgärder  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta dokumentet 
Likabehandlingsplan med aktiva åtgärder.  

Riktlinjer för likabehandling och Jämställdhetsplan för Lysekils kommun upphöra 
därmed att gälla.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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