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§ 154

2020-12-16

Dnr 2020-000021

Avsägelser som ledamot i KHF Lysekils Omsorgsbostäder
Sammanfattning
Ronald Rombrant (LP) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i
styrelsen för Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils Omsorgsbostäder.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2020-12-16
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen och tacka Ronald Rombrant
för nedlagt arbete.
Beslutet skickas till
Ronald Rombrant
Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils Omsorgsbostäder

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 155

2020-12-16

Dnr 2020-000020

Fyllnadsval till ersättare i Lysekils Stadshus AB
Sammanfattning
Gert-Ove Forsberg (LP) nominerar Björn Bexér Martinsson (LP) som ersättare i
styrelsen för Lysekils Stadshus AB.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Björn Bexér Martinsson som ersättare i styrelsen
för Lysekils Stadshus AB.
Beslutet skickas till
Björn Bexér Martinsson
Lysekils Stadshus AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

5 (15)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 156

2020-12-16

Dnr 2020-000526

Val av representanter i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att 2021 ingå i kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst. Kommunen ska utse två företrädare för Lysekils kommun, en
ordinarie och en ersättare.
Valberedningen nominerar Ricard Söderberg (S) som ordinarie ledamot och Krister
Samuelsson (M) som ersättare till direktionen för Tolkförmedling Väst
mandatperioden ut.
Beslutsunderlag
Skrivelse från valberedningens ordförande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ricard Söderberg till ledamot i direktionen för
Tolkförmedling Väst mandatperioden ut.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Krister Samuelsson till ersättare i direktionen
för Tolkförmedling Väst mandatperioden ut.
Beslutet skickas till
Ricard Söderberg
Krister Samuelsson
Tolkförmedling Väst

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 157

2020-12-16

Dnr 2020-000124

Uppföljningsrapport 4 2020 för Lysekils kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 4 per
31 oktober 2020. Det ackumulerade utfallet för perioden är 45,6 mnkr. Den samlade
bedömningen är att resultatet 2020 blir 38,1 mnkr vilket är bättre än budgeterat
resultat 11,4 mnkr.
Alla nämnder visar en positiv budgetavvikelse. De centrala posterna visar på
överskott till följd av reavinster, ökade generella bidrag och ett överskott i budgeten
för av pris-, löne- och kapitaltjänstkompensation.
Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av utbetalning av ekonomiskt
bistånd inom arbetslivsförvaltningen (ALF). Prognosen per oktober för hela ALF är
ca 7 mnkr vilket är 3 mnkr bättre än i uppföljningsrapport 2, då kommunfullmäktige
beslutade att godkänna en negativ avvikelse om 10 mnkr.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-12-02, § 211
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-26
Uppföljningsrapport 4 2020 för Lysekils kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 4 2020.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 158

2020-12-16

Dnr 2020-000474

Investeringar 2021 och lokalförsörjningsplan 2021-2025
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till nyinvesteringsbudget 2021
med utgångspunkt av budgetbeslut i kommunfullmäktige 2020-10-21. Riktlinjer som
kommunfullmäktige har fattat beslut om nyinvesteringar utifrån utrymme som beslutats i
budgeten och det var självfinansieringsgrad med ett snitt på minst 100 procent under en
tioårsperiod år 2014-2023. I oktoberbeslutet var ramen för nyinvesteringar 9,8 mnkr och
nu är förslaget 49,9 mnkr. Den sammanlagda investeringsvolymen för skattefinansierad
verksamhet är 79,4 mnkr inklusive reinvesteringar.
Självfinansieringsgraden uppnås då investeringsvolymen var låg i början av
beräkningsperioden.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-12-02, § 212
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-24
Bilaga 1 redovisar kommunstyrelseförvaltningens förslag till investeringsbudget 2021 och
plan 2022–2025.
Bilaga 2 redovisar lokalförsörjningsplan från samhällsbyggnadsnämndens beslut.
Bilaga 3 redovisar samhällsbyggnadsnämndens beslut § 190 2020-10-05
Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Samuelsson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag, tilläggsförslag att lägga till
Fjällaområdet i kommunens investeringsplan och omfördela investeringsbudgeten inom
ramen med 500 000 kr.
Ronald Rombrant (LP): Ändringsförslag, att ramen för reinvesteringar och nyinvesteringar
bibehålls enligt kommunstyrelsens förslag, men att investeringen i Fiskhamnskajen utgår
ur investeringsbudgeten för 2021.
Tilläggsförslag, att samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att återkomma till
kommunfullmäktige med uppgift om:
•

hur kajerna i Södra hamnen ur ett investerings- och underhållsperspektiv ska
hanteras och prioriteras,

•

hur kommunen i Södra hamnen möter och hanterar utmaningarna med
havsnivåhöjningar samt

•

tillsammans med kommunstyrelsen föra en dialog med ägarna av Södra hamnen
1:114 om framtiden för Södra hamnen när det gäller markanvändning samt

•

ihop med kommunstyrelsen initiera en dialog med Trafikverket om Lysekilsbanan
(med fokus på Södra hamnen)

Håkan Smedja (V), Jan-Olof Johansson (S), Maria Granberg (MP) och Ricard Söderberg:
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ronald Rombrant (LP): Bifall till Krister Samuelssons tilläggsförslag.
Stig Berlin (K): Avslag på Ronald Rombrants förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag om investeringsbudget 2021 mot Ronald
Rombrants förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag om att
beakta lokalförsörjningsplanen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och finner att
kommunfullmäktige avslår tilläggsförslaget.
Ordförande ställer Krister Samuelssons förslag mot avslag och finner att
kommunfullmäktige avslår tilläggsförslaget.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Krister Samuelssons förslag
Nej-röst för avslag
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster, 8 nej-röster och en ledamot som avstår beslutar kommunfullmäktige att
avslå Krister Samuelssons förslag. (Bilaga 1)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget att öka nyinvesteringsbudget 2021 och besluta om en
ram om 49,9 mnkr. För den skattefinansierade verksamheten innebär det en totalram om
79,4, samt att godkänna projekten som löper över flera år.
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att beakta lokalförsörjningsplanen inför
arbetet med budget 2022.
Reservation
Ronald Rombrant (LP), anmäler skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation från Ronald Rombrant (LP) mot kommunfullmäktiges beslut 2020-12-16 –
Investeringar 2021 och lokalförsörjningsplan 2021-2025
Det är tyvärr mycket som är eftersatt när det gäller underhåll av våra lokaler och anläggningar,
därför kommer vi framöver med nödvändighet att se stora tal i kommande års
investeringsbudgetar. När vi ser till behoven fram till 2025 pekar investeringsbehoven på
belopp på mellan en halv och en miljard kronor. Lägger vi till investeringsbehoven i bolagen
handlar det om ännu större belopp. Dessa investeringsbehov kan inte finansieras på annat sätt
än genom upplåning och ökad skuldsättning. Den som har historiken med sig minns att
Lysekils kommun för ett par decennier hörde till de mest skuldsatta kommunerna i landet, bl a
fick den statliga bostadsakuten gå in och stödja kommunen. Om vi inte agerar ansvarsfullt
finns tveklöst risken att vi hamnar där igen.
När det gällde investeringsbudgeten för 2021 ställde sig Lysekilspartiet sig bakom
förvaltningens förslag om investeringar uppgående till sammanlagt 79,4 miljoner
för 2021.
Det som vi emellertid inte ställde oss bakom var igångkörningen av den 40 miljoner stora
investeringen i Fiskhamnskajen. Det beslutet borde ha tagits i en helt annan ordning och med
beslutsunderlag värdiga investeringens storlek. Genom att skjuta på Fiskhamnskajen ett par år
framåt skulle vi kunnat köpa oss mycket värdefull tid. Under tiden skulle avsatta
investeringsmedel medel för Fiskhamnkajen under 2021 ha använts till andra kajer, menar vi.
Vi har ett vikande invånarantal, allt färre måste vara med och återbetala en växande låneskuld.
Därför måste det som vi investerar i vara mycket genomtänkt, det finns utrymme för misstag
eller feltänk.
Här är de viktigaste pusselbitarna och beslutsunderlagen, vilka vi menar borde ha varit på
plats innan vi sätter igång en stor renovering av Fiskhamnskajen:
-

Vilka kajer ska vi satsa på och vilka kajer kan vi låta stå tillbaka? Kommunen
har i Södra hamnen - från havsbadsområdet till Grötökajen - närmare 1,5 km kajer att
renovera och underhålla. Det finns inga möjligheter för kommunen att underhålla och
renovera alla kajer med den standard som nu skissas på i exempelvis Fiskhamnen.
Vilka kajer måste vi hålla gott skick, vilka ska tåla tunga laster och – det svåraste av allt
- vilka kajer måste vi avstå från? Kan vi bättre nyttja kajer som vi måste hålla i gott
skick, som exempelvis Anderssons kaj?

-

Vilka havsnivåhöjningar måste vi ta hänsyn till? Behöver vi ta höjd för en
meter, två meter eller närmare tre meter? De förtroendevalda som i fullmäktige får
förslaget på bordet är helt okunniga om vilka nivåer som kommunen bör/måste utgå
från.

-

Hur resonerar de norska ägarna till den 20.000 kvm stora fastigheten
Södra hamnen 1:114 (gamla Foodia)? Vad kan vi göra tillsammans i Södra
hamnen?

-

Lysekilsbanans framtid avgörs med stor sannolikhet under 2021, vilka
möjligheter skapas därmed i Södra hamnen? Med lite is i magen skulle
kommunen kunna ta ett helhetsgrepp om Södra hamnen. Denna möjlighet omintetgörs
om vi området bygger in oss i lösningar – som den planerade renoveringen av
Fiskhamnskajen - som bakbinder oss långt in i framtiden.

Ronald Rombrant, Lysekilspartiet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 159

2020-12-16

Dnr 2020-000471

Ny taxekonstruktion för VA
Sammanfattning
LEVA Vatten AB är huvudman för VA-verksamheten i Lysekils kommun. Styrelsen i
bolaget har 2020-09-22 beslutat att gå vidare till kommunfullmäktige med förslag
till ny taxekonstruktion för VA.
Syftet med förslaget till ny taxekonstruktion är att kostnaderna ska fördelas skäligt
och rättvist inom VA-kollektivet i enlighet med lagstiftningen, inte att höja de totala
intäkterna för bolaget. Konsekvensen av förslaget blir dock att ett antal abonnenter
får en högre brukningsavgift, medan andra får en sänkning.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-12-02, § 213
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-16
Tjänsteskrivelse från LEVA i Lysekil AB med komplettering
Bilaga 1 Anläggningsavgifter för VA 2020
Bilaga 2 Brukningsavgifter för VA 2020
Förslag till ny taxekonstruktion LEVA vatten AB
Protokoll från LEVA vatten AB 2020-09-22
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny taxekonstruktion för VA från och med
2021-01-01 enligt bilaga 1.
Beslutet skickas till
LEVA Vatten AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 160

Dnr 2020-000456

Utökning av VA-verksamhetsområde Spjösvik
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017 att införliva detaljplaneområdet ”Spjösvik, Lyse
Berga 3:1 med flera” i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp,
det vill säga att området ska förses med kommunalt vatten och avlopp.
Miljönämnden i mellersta Bohuslän gjorde under hösten 2019, efter samråd med
LEVA, en inventering av ett antal fastigheter i direkt anslutning till
detaljplaneområdet, eftersom LEVA bedömde att dessa fastigheter ingår i det ”större
sammanhang” där VA-huvudmannen behöver lösa VA-försörjningen i enlighet med
§ 6 i lagen (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster. Miljönämnden gör efter
inventeringen också bedömningen att fastigheterna bör ingå i VAverksamhetsområdet.
Kommunstyrelseförvaltningen delar miljönämndens och LEVA:s syn att de aktuella
fastigheterna bör införlivas i VA-verksamhetsområdet, med samma vattentjänster
som tillhandahålls i detaljplaneområdet Spjösvik Lyse-Berga 3:1 med flera.
Fastigheterna ingår (liksom detaljplaneområdet gjorde) i ett område i kommunens
VA-plan där behovet av och möjligheterna till kommunal anslutning ska utredas
djupare. Detta baserades på den behovsbedömning och prioritering som gjordes i
VA-planarbetet, där området Norra Grundsund/Spjösvik hör till de fyra områden i
kommunen som bedömts ha störst behov av förändrade VA-lösningar med hänsyn
tagen både till avlopps- och dricksvattensituationen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-12-02, § 214
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-25
Fastighetsförteckning
Karta över fastigheter
Miljönämndens avloppsinventering 2019-09-24, dnr MIMB-2019-1318
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP): Att ärendet återremitteras för kompletterande
behovsbedömning avseende tjänsterna vatten och dagvatten för de berörda
fastigheterna i Spjösvik så att underlaget uppfyller kraven i Lagen (2006:412) om
allmänna vattentjänster.
Ricard Söderberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller avgöras
idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att de fastigheter som förtecknas i tjänsteskrivelsen
ska ingå i verksamhetsområdet för vatten och avlopp med de vattentjänster som
anges för respektive fastighet.
Beslutet skickas till
LEVA i Lysekil AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 161

2020-12-16

Dnr 2020-000539

Motion från Maria Granberg (MP) om att skydda havets ålgräsängar
Sammanfattning
Maria Granberg (MP) har i en motion föreslagit att om att skydda havets ålgräsängar
och att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med övriga
berörda nämnder i kommunen inrätta marina biotopskyddsområden för ålgräs.
Beslutsunderlag
Motion 2020-11-22
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden
och kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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