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Dnr 2021-000001

Muntlig information på kommunstyrelsen 2021-05-05
Sammanfattning
Åsa Torstensson, ordförande i Bohuskust och gränsbygd och Krister Olsson,
verksamhetsutvecklare informerar om Leaderprojekt i Lysekil.
Leader Bohuskust och gränsbygd en samverkan för hållbar framtid i hav, skärgård
och inland. Leader medfinansierar utvecklingsprojekt som leder till ökad
sysselsättningsgrad och ger projektstöd.
Leader arbetar inom fyra insatsområden:


Hållbart fiske och vattenbruk samt marina livsmedel



Hållbara gröna näringar – öppna landskap och lokal mat



Miljösmarta jobb – fokus på turism, miljö och energi



Social innovation – förnyelse, inflyttning, service och ökad attraktivitet

Process pågår med ny Leaderperiod 2023-2027. Två Leaderområden blir ett område
med elva kommuner. Kommunerna ska godkänna strategin senast 15 oktober 2021.
Joakim Hagetoft, säkerhetsstrateg informerar om:
Trygghetsarbetet, det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet ska ses
som ett tvärsektoriellt arbete som kräver samordning. Det innebär att samtliga
nämnder och förvaltningar har ett ansvar att arbeta för minskad brottslighet och
ökad trygghet i Lysekils kommun.
Det finns behov att ta ett långsiktigt grepp inom en rad områden som fysiska
miljöer, barn och unga, fritidsaktiviteter/sysselsättning och kommunikation.
Covid-19, arbetet med att hantera covid-19, är inte över, men för att inte
erfarenheterna och lärdomarna från den inledande hanteringen ska gå förlorad är
det viktigt att en utvärdering genomförs under 2021.
I kommunens krisledningsplan och kommunens styrdokument för krisberedskap
och civilt försvar anges att händelser som aktiverat kommunens
krisledningsorganisation ska utvärderas. Anges även som ett krav i den nuvarande
överenskommelsen mellan MSB och SKR.
En extern utförare kommer att genomföra intervjuer och sammanställa den
skriftliga utvärderingsrapporten. Utvärderingen av pandemihanteringen genomförs
med ett fokus på framåtsyftande bedömningar av styrkor och svagheter inom vår
pandemihantering. Utvärderingen ska sammanställa identifierade
utvecklingsmöjligheter för att öka förmågan att hantera framtida oönskade
händelser.
Information om krisberedskap och civilt försvar.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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Dnr 2021-000050

Anställning av kommundirektör
Sammanfattning
Kommundirektören Leif Schöndell har beslutat att gå i pension 1 juni 2021.
En rekrytering har genomförts under februari/mars med hjälp av en extern
rekryteringskonsult.
Kommunstyrelsens presidium samt två ledamöter har deltagit i
rekryteringsprocessen tillsammans med HR-chefen och rekryteringskonsulten. Efter
urval av kandidater genomförde denna grupp en första intervju.
Slutintervjuer genomfördes 9 april, av tre grupperingar, politik, chefer ur
KLG/kommunsekreterare samt fackliga företrädare.
Rekryteringsgruppen har tillsammans kommit fram till att erbjuda en av
kandidaterna till kommundirektörstjänsten, men det är kommunstyrelsen som
beslutar om tillsättning av kommundirektör.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2021-04-21, reviderat 2021-05-05
Förslag till beslut på sammanträdet
Christina Gustafsson (S), Ronald Rombrant (LP), Emma Nohrén (MP) och Monica
Andersson (C): Bifall till förslaget att anställa Karolina Samuelsson som
kommundirektör.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anställa Karolina Samuelsson som kommundirektör
from 20 september 2021 under förutsättning att den pågående säkerhetsklassningen
resulterar utan anmärkning.
Daniel Arvidsson (SD) avstår från att delta i detta beslut pga. tillvägagångsättet i
rekryteringsprocessen.
Noteras till protokollet att Yngve Berlin (K) inte deltar i beslutet.
Paragrafen förklaras omedelbar justerad.
Beslutet skickas till
Karolina Samuelsson
HR-chef
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Dnr 2021-000024

Månadsuppföljning mars 2021 för kommunstyrelsen
Sammanfattning
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige efter februari, april, augusti, oktober samt
i årsrapport per 31 december. Ytterligare uppföljning sker månadsvis till respektive
nämnd.
Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget till och
med mars på 752 tkr. För helåret prognostiseras ett nollresultat i förhållande till
budget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-23
Månadsrapport mars 2021
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP): Begär att få lämna protokollsanteckningar.
Protokollsanteckningar
Ordförande godkänner Ronald Rombrants (LP) följande protokollsanteckningar:
1. Fullmäktige fastställde 2021-10-21 en ram till kommunstyrelsen på 72,7 mkr.
I kommunstyrelsens månadsuppföljning per mars står det att ramen för
2021 uppgår till 74,2 mkr.
Det har skett en uppjustering, men hur kan vi som förtroendevalda följa
denna förändring? Det finns inga politiska beslut om denna uppjustering.
Hur ska vi som beslutsfattare kunna följa detta? Justeringen borde rimligtvis
följas av politiska beslut.
2. Det som står i budgetbeslutet är att kommunstyrelsen har fått 2 mkr till
trygghetsarbete.
I månadsrapporten står: ”I kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2021 har
utvecklingsområdet Barn och unga är vår framtid tillförts 2,0 mnkr som ska
användas i arbetet för ett socialt hållbart Lysekil”. Var i fullmäktiges
budgetbeslut står detta?
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten för mars 2021.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr 2021-000102

Yttrande på SOU 2020:78 Tillgängliga stränder - ett mer differentierat
strandskydd
Sammanfattning
Den statliga utredningen SOU 2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat
strandskydd, föreslår genomgripande förändringar av strandskyddsreglerna.
Förslaget innebär bland annat att strandskyddet inte ska gälla vid mindre sjöar och
vattendrag, att kommunerna ska kunna ansöka hos länsstyrelsen om att i ett landsbygdsområde få strandskyddet upphävt om vissa kriterier är uppfyllda, att kommunerna ska kunna redovisa ett landsbygdsområde i översiktsplanen vilket ska göra att
det blir enklare att få dispens, att särskild restriktivitet ska råda vid prövning av
dispens eller upphävande av strandskydd i områden med hög exploateringsgrad och
högt exploateringstryck, samt att det ska bli enklare att ändra gamla beslut om
strandskyddets omfattning.
Kommunen ställer sig positiv till intentionen att det lokala och regionala inflytande
ska stärkas. Kommunen delar också inställningen att strandskyddet bör differentieras. Befintligt regelverk med schablonartade tillämpningar har skapat misstro och
irritation. Kommunen hyser farhågor om att möjligheter att återinföra tidigare
upphävt strandskydd ska komma att tillämpas på samma onyanserade sätt som
gällande regelverk.
Kommunen anser att det är ett klokt förslag att inga generella geografiska begränsningar ska läggas för vad som kunna klassas som ett landsbygdsområde, utan att
även kust- och skärgårdsområden kan bli aktuella och att bedömningen ska göras i
varje enskilt fall. Kommunen förutsätter att detta får genomslag vid tillämpningen.
Det bör också vara möjligt att koncentrera exploatering eller omvandling till vissa
områden för att skapa ett bättre underlag för infrastruktur, offentlig och privat
verksamhet, VA-lösningar och kollektivtrafik.
Kommunerna bör vara delaktiga i länsstyrelsens uppdrag att klarlägga var
strandskyddet gäller och ska gälla eftersom kommunerna har en lokalkännedom
som inte finns regionalt.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-13
SOU 2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd
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Förvaltningens förslag till remissyttrande
Kommunen ställer sig positiv till intentionen att det lokala och regionala inflytande
ska stärkas. I kommunerna och regionerna finns den bästa kännedomen om
efterfrågan på mark, ekologiska värden med mera.
Kommunen delar inställningen att strandskyddet bör differentieras för att skapa
större acceptans och legitimitet för regelverket. Det är då viktigt att denna intention
också återspeglas i tillämpningen av ett nytt regelverk. Befintligt regelverk med
schablonartade tillämpningar har skapat misstro och irritation hos såväl markägare
som handläggare och allmänhet. Kommunen hyser därför farhågor om att möjligheter att återinföra tidigare upphävt strandskydd ska komma att tillämpas på
samma onyanserade sätt som gällande regelverk, och att någon differentiering i
praktiken därför inte kommer till stånd. Det riskerar också att leda till orimligt
omfattande begränsningar för bebyggelseutvecklingen i kustkommuner.
Det är ett klokt förslag att inga generella geografiska begränsningar ska läggas för
vad som ska kunna klassas som ett landsbygdsområde, utan att även kust- och
skärgårdsområden kan bli aktuella och att bedömningen ska göras i varje enskilt fall.
Kommunen förutsätter att detta får genomslag vid tillämpningen. Vid tillämpningen
av det idag gällande regelverket för så kallad landsbygdsutveckling i strandnära
lägen (LIS) undantogs hela kuststräckan från gränsen till Norge i väster till
Forsmark i öster från möjligheten att peka ut LIS-områden. Även områden kring
större tätorter undantogs. Detta är inte önskvärt eftersom det kan finnas områden i
närheten av större tätorter som har god tillgång på obebyggda stränder och lågt
exploateringstryck, och som därför bör kunna bli föremål för lättnader. Det bör
också vara möjligt att koncentrera exploatering eller omvandling till vissa områden
(så kallade kärnområden/kärnöar) för att skapa ett bättre underlag för infrastruktur,
offentlig och privat verksamhet, VA-lösningar och kollektivtrafik.
Det bör övervägas om någon form av annat mer generellt skydd ska införas för de
mindre sjöar och vattendrag där strandskyddet tas bort. Dessa vattenområden har
ofta höga naturvärden och fyller viktiga ekologiska och hydrologiska funktioner i
landskapet. Samtidigt är kunskapen om specifika mindre sjöars och vattendrags
biologiska värden är ofta bristfällig. Det kan därför vara svårt att avgöra vilka sådana
vatten som skulle behöva ett återinfört strandskydd. Det är också ett förhållandevis
omfattande administrativt arbete att återinföra strandskyddet. Vidare kan ett
återinfört strandskydd om 100 meter vara ett mer omfattande skydd än nödvändigt.
I en del fall kan det räcka med att ett vattendrag och dess omedelbara närhet
skyddas för att de ekologiska värdena ska upprätthållas.
En fördjupad analys bör göras av vilka ekologiska effekter reformen får ur ett
landskapsperspektiv, då förslaget befaras leda till en ytterligare fragmentering av
landskapet med förlust av viktiga spridningskorridorer, ekologiska nätverk och
tillflyktsområden för hotade arter och biotoper.
Kommunen vill betona vikten av att anordningar för friluftslivets utveckling kan
komma till stånd även med de nya reglerna, så att dess utveckling inte onödigt
begränsas.
Kommunen välkomnar den föreslagna förenklingen i att få strandskyddsdispens för
klimatanpassningsåtgärder.
Strandskyddsreglerna och dess tillämpning behöver vara anpassade till den
utveckling som sker inom de blå näringarna, som ofta behöver tillgång till
strandnära mark och vatten. Dessa näringar behöver kunna fortsätta att utvecklas.
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Kommunerna bör vara delaktiga i länsstyrelsens uppdrag att klarlägga var
strandskyddet gäller och ska gälla, eftersom kommunerna har en lokalkännedom
som inte finns regionalt. Kommunen har också ett digitaliserat underlag som kan
vara till hjälp i länsstyrelsens digitaliseringsuppdrag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Emma Nohrén (MP): Avslag på förvaltningens förslag till yttrande när det gäller
strandskyddsutredningen till förmån för eget förslag, bilaga 1.
Monica Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag med ändringsförslag:


1:a stycket tillägg: Betänkandes förslag till ansvarsfördelning mellan
länsstyrelse och kommun där länsstyrelserna fortsatt ges en dominerande
roll i tolkningen av strandskyddet får tolkas som att tilltron på kommunernas
förmåga att göra lokala bedömningar är låg.



4.e stycket stryks generella skydd mindre sjöar och vattendrag.



8:e stycket ändra blå näringar till areella näringar.

Ulf Hanstål (M), Ronald Rombrant (LP) och Daniel Arvidsson (SD): Bifall till
Monica Anderssons förslag.
Yngve Berlin (K): Bifall till Emma Nohréns förslag.
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Monica Anderssons förslag.
Omröstning begärs
Ordförande meddelar att Monica Anderssons förslag är huvudförslag.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Emma Nohréns och Jan-Olof Johanssons förslag ställs mot varandra för att utse
motförslag till huvudförslaget.
Monica Anderssons förslag ställs mot det förslag som kommunstyrelsen utser till
motförslag.
Ja-röst för Monica Anderssons förslag
Nej-röst för det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag.
Ordförande ställer Emma Nohréns och Jan-Olof Johanssons förslag och finner att
kommunstyrelsen utser Emma Nohréns förslag.
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Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster för Monica Anderssons förslag, 3 nej-röster för Emma Nohréns
förlag och 1 ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen bifalla Monica
Anderssons förslag.
Ledamöter
Jan-Olof Johansson

Omröstningsbilaga
Parti
Ja
S

Emma Nohrén

MP

Ronald Rombrant

LP

Avstår
X

X
X

Christina Gustavsson

S

Monica Andersson

C

X

Björn Martinsson

LP

X

Ulf Hanstål

M

X

Daniel Arvidsson

SD

X

Yngve Berlin
Summa

Nej

X

K

X
5

3

1

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar förvaltningens synpunkter som sitt yttrande i ärendet med
Monica Anderssons ändringsförslag.
Reservation
Emma Nohrén anmäler skriftlig reservation, enligt bilaga 1.
Paragrafen förklaras omedelbar justerad.
Beslutet skickas till
Miljödepartementet
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare
E-signering:
E1F43F63BA6E396DE2E4301652CBA39FBAED690D47

Utdragsbestyrkande

11 (31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2021-05-05
Bilaga 1

Justerare
E-signering:
E1F43F63BA6E396DE2E4301652CBA39FBAED690D47

Utdragsbestyrkande

12 (31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2021-05-05

Justerare
E-signering:
E1F43F63BA6E396DE2E4301652CBA39FBAED690D47

Utdragsbestyrkande

13 (31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
§ 86

2021-05-05

Dnr 2021-000112

Yttrande på SOU 2020:83 Havet och människan
Sammanfattning
Miljömålsberedningen (M 2010:04) ska föreslå en strategi för förstärkt åtgärdsarbete
för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. Strategin ska bidra
till att relevanta delar av Generationsmålet och de berörda miljökvalitetsmålen nås,
och därmed även bidra till genomförande av mål 14 i Agenda 2030 om att bevara och
nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt.
Beredningen efterlyser en samsyn och ett helhetstänk med avseende på effekter på
havet. Man eftersträvar ett perspektiv där man alltid tar hänsyn till hela ekosystemet.
Därför ses transportpolitik, fiskepolitik, sjöfartsregleringar och vattenvårdsåtgärder
alla som led i vägen mot mer resilienta och friskare havsmiljöer.
Kommunerna får i uppgift att peka ut områden för blå fångstgrödor i sin planering av de
marina områdena. Kommunen ställer sig bakom förslaget och påpekar att man redan gjort
så i sin marina planering. Kommunen anser att man borde föreslagit åt Jordbruksverket
att införa en kväveupptagspremie till de som odlar blå fångstgrödor […].
Kommunen ställer sig bakom förslaget att strandskyddets syften bör inkludera fler
hänsyn då det rimmar väl med ekosystemansatsen och kan vara en väg att komma åt
den helikoptersyn som behövs för att undvika negativa kumulativa effekter på
havsmiljön. Samtidigt tycker man att den nya strandskyddsutredningens förslag om
mer lokal påverkan på var man ska kunna ha vad är viktigt. Exempelvis kommer
justering av placering av småbåtshamnar kanske krävas och då behöver man kunna
planera för ändrad placering på mindre känsliga bottnar oftast i mindre skyddade
lägen.
Idag tar myndighetsprövningar och hantering av ärenden med marin anknytning allt
för lång tid för att vara försvarbart för de som ansöker om tillstånd att utveckla
något. Kommunen anser att miljömålsberedningen inte riktigt tagit till sig detta
perspektiv. Förenkling av målstyrning behövs men det behövs också flexibilitet i
implementeringen vilket inte kommer fram tydligt i utredningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-12
Remiss av betänkande Havet och människan
Jäv
Emma Nohrén (MP), anmäler jäv
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Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Granberg (MP): Bifall till förvaltningens förslag med följande ändringar:
Att skriva om stycke 6 sidan 1 och mening 2 under rubriken Bottentrålning på sidan
6 med följande lydelser.
1. [Regleringen] vill släppa in mer födofisk till kusten och på så sätt motverka
en del av övergödningens effekter. Förslaget framlägger att det krävs dispens
och reglering för att bottentråla i skyddat område. Kommunen ställer sig
bakom förslaget.
2. Kommunen ställer sig bakom förslaget.
Det som föreslås att tas bort är alltså: …” om man inkluderar att bottentrålfiske i
exempelvis Kosterhavets nationalpark och Gullmarsfjorden är väl reglerat och
anpassat efter omständigheter och miljö.”
Det är oklart vilken kunskap detta uttalande bygger på och generellt sett är det svårt
att motivera varför trålning som är mycket destruktivt mot bottefaunan och kan
påverka de sköra kustfiskpopulationerna behöver bedrivas i skyddade områden.
Att skriva om stycke 5 sidan 2 och stycke 3 mening 2 under rubriken ”Utökning av
strandskyddets syften” Bottentrålning på sidan 6 med följande lydelser.
1. Kommunen ställer sig bakom förslaget att strandskyddets syften bör
inkludera fler hänsyn då det rimmar väl med ekosystemansatsen och kan
vara en väg att komma åt den helikoptersyn som behövs för att undvika
negativa kumulativa effekter på havsmiljön.
2. Kommunen ställer sig bakom förslaget att strandskyddets syften bör
inkludera fler hänsyn då det rimmar väl med ekosystemansatsen och kan
vara en väg att komma åt den helikoptersyn som behövs för att undvika
negativa kumulativa effekter på havsmiljön
Det som föreslås att tas bort är alltså: …”Samtidigt tycker man att den nya
strandskyddsutredningens förslag om mer lokal påverkan på var, man ska kunna
ha vad är viktigt. Exempelvis kommer justering av placering av småbåtshamnar
kanske krävas och då behöver man kunna planera för ändrad placering på mindre
känsliga bottnar oftast i mindre skyddade lägen.”
Detta yttrande gäller Miljömålsberedningens betänkande ”Havet och människan” inte
Strandskyddsutredningen därför bör kommentarer kring Strandskyddsutredningen
tas bort.
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Monica Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag med följande ändringar:
Under rubriken Ärendet i tjänsteskrivelsen står en mening att Emma Nohrén varit
ordförande i beredningen. Detta anser vi inte är relevant i kommunens svar och bör
strykas.
Under rubriken: Skarpa förslag
Stycke om Jordbruksverket tillägg: Det är olyckligt att beredningen väljer att föreslå
att områden ska pekas ut som övergödningskänsliga, utöver det system som med
nitritkänsliga områden som redan finns, samt att ställa ytterligare krav på
redovisning av fosfor. Detta utan att kunna påvisa en tydlig miljönytta av förslaget
och trots att det bedöms innebära en ökad regelmässig, ekonomisk och arbetsmässig
börda för lantbruket. Lantbruket gör, som det slås fast i betänkandet, ett grundligt
arbete för att minska näringsläckaget. Miljömålsberedningen borde ha sitt fokus att
stärka det arbetet, istället för att utan en klar miljönytta lägga på lantbruket
ytterligare regelbörda. Kommunen ställer sig bakom förslaget med följande tillägg.
Stycket: Fiskevårdsavgifter
Behålla första meningen, stryka resten och ersätta med: Kommunen anser att det
skulle bli väldigt svårt att avgiftsbelägga fritidsfiskare och att man bör utreda
möjligheten till att nå ut till dessa utan avgift.
Under rubriken: Konsekvensanalyser
Tillägg efter första stycket: Kommunen uppmanar regeringen att tydliggöra
konsekvenserna om man ska gå vidare med förslaget. Beslut bör tas med god
vetskap om vd konsekvenserna blir, särskilt viktigt när det är komplext.
Avslag på Maria Granbergs ändringsförslag som handlar om att strandskyddets
syften bör inkludera fler syften.
Ulf Hanstål (M), Ronald Rombrant (LP) och Daniel Arvidsson (SD): Bifall till
förvaltningens förslag med Monica Anderssons ändringsförslag.
Christina Gustavsson (S) och Yngve Berlin (K): Bifall till förvaltningens förslag och
bifall till Monica Anderssons förslag om fiskevårdsavgifter, avslag på övriga förslag.
Bifall till Maria Granbergs ändringsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Christina Gustavssons förslag.
Omröstning begärs
Ordförande meddelar att Christina Gustavssons förslag är huvudförslag.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Maria Granbergs och Monica Anderssons förslag ställs mot varandra för att utse
motförslag till huvudförslaget.
Christina Gustavssons förslag ställs mot det förslag som kommunstyrelsen utser till
motförslag.
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Ja-röst Christina Gustavsson förslag
Nej-röst för det förslag som kommunstyrelsen utser som motförslag.
Ordförande ställer Maria Granbergs och Monica Anderssons förslag mot varandra
och finner att kommunstyrelsen utser Monica Anderssons förslag till motförslag.
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Maria Granbergs förslag
Nej-röst för Monica Anderssons förslag
Omröstningsresultat i omröstning om motförslag
Med 4 ja-röster för Maria Granbergs förslag och 5 nej-röster för Monica Anderssons
förlag beslutar kommunstyrelsen utse Monica Anderssons förslag till motförslag.
Ledamöter
Jan-Olof Johansson

Omröstningsbilaga
Parti
Ja
S
X

Maria Granberg

MP

Ronald Rombrant

LP

Nej

X
X

Christina Gustavsson

S

Monica Andersson

C

X

Björn Martinsson

LP

X

Ulf Hanstål

M

X

Daniel Arvidsson

SD

X

Yngve Berlin
Summa

K

Avstår

X

X
4
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Omröstningsresultat i huvudomröstningen
Med 4 ja-röster för Christina Gustavssons förslag och 5 nej-röster för Monica
Anderssons förlag beslutar kommunstyrelsen bifalla Monica Anderssons förslag.
Ledamöter
Jan-Olof Johansson

Omröstningsbilaga
Parti
Ja
S
X

Maria Granberg

MP

Ronald Rombrant

LP

Nej

X
X

Christina Gustavsson

S

Monica Andersson

C

X

Björn Martinsson

LP

X

Ulf Hanstål

M

X

Daniel Arvidsson

SD

X

Yngve Berlin
Summa

K

Avstår

X

X
4

5

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar förvaltningens synpunkter som sitt yttrande i ärendet med
Monica Anderssons ändringsförslag.
Beslutet skickas till
Miljödepartementet
Kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr 2021-000198

Uppdrag för ombud till årsstämman för Lysekils Stadshus AB
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till instruktion för kommunens
ombud till årsstämman i Lysekils Stadshus AB 24 maj.
Av kommunfullmäktige är Klas-Göran Henriksson utsedd som ombud och
Gert-Ove Forsberg till ombudsersättare.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-23
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer följande uppdrag till ombudet:


Att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2020
godkänns och fastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar.



Att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag.



Att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid
redovisningen omfattar.

Att anmäla kommunfullmäktiges beslut som också gäller för helägda kommunala
bolag;


KF 2020-04-22, § 59 - Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi,
dnr LKS 2020-000130



KF 2020-05-27, § 78 - Riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet
(SBA), dnr LKS 2020-000202



KF 2021-02-10, § 6 – Bostadsförsörjningsprogram för Lysekils kommun,
dnr LKS 2020-000196



KF 2021-02-10, § 8 - Lysekils kommuns riktlinjer för trygghetsfrämjande och
brottsförebyggande arbete, dnr LKS 2021-000032



KF 2021-03-17, § 32 - Destinationsstrategi Lysekil 2030,
dnr LKS 2021-000083

Beslutet skickas till
Klas-Göran Henriksson
Gert-Ove Forsberg
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Dnr 2021-000199

Val av kommunens ombud vid föreningsstämman Kooperativa
Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder
Sammanfattning
Val av ombud och ombudsersättare till föreningsstämman den 3 juni, kl. 15.00 för
Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder ska genomföras.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-28
Förslag till beslut på sammanträdet
Monica Andersson nominerar Christina Gustavsson som ombud.
Christina Gustavsson nominerar Monica Andersson som ombudersättare.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Christina Gustavsson som ordinarie ombud och
Monica Andersson som ombudsersättare till föreningsstämman Kooperativa
Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder.
Beslutet skickas till
Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder
Christina Gustavsson
Monica Andersson
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Dnr 2021-000019

Delegationsbeslut 2021-05-05
Sammanfattning
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelseförvaltningen.
Kommundirektör


Tillförordnad kommundirektör under semester.



Temporär finansiering av samverkansarenan Kommunakademin Väst år 2022.

Kommunstyrelsens presidium


Tillförordnad kommundirektör under tiden 2021-06-01-2021-09-30.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisat delegationsbeslut som förtecknas i protokoll
5 maj 2021.

Justerare
E-signering:
E1F43F63BA6E396DE2E4301652CBA39FBAED690D47

Utdragsbestyrkande

21 (31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
§ 90

2021-05-05

Dnr 2021-000008

Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2021-05-05
Sammanfattning


Förbundsdirektionens protokoll 2021-03-30 för Räddningstjänstförbundet
Mitt Bohuslän



Länsgemensamt avtal verksamhetsförlagd utbildning, Fyrbodals
kommunalförbund



Preliminär budget för Fyrstads Flygplats AB (FFAB) år 2022



Verksamhetsberättelse Kommunakademin Väst 2020



Protokollsutdrag från UBN 2021-04-06, § 38 - Uppföljningsrapport 1, 2021,
arbetslivsförvaltningen



Protokollsutdrag från UBN 2021-04-06, § 27 - Uppföljningsrapport 1, 2021,
utbildningsförvaltningen



Miljönämnden i mellersta Bohusläns prognos helår 2021 baserat på utfall
t.o.m. mars



Protokoll från Lysekils Hamn AB 2021-03-09



Protokoll från Havets Hus i Lysekil AB 2021-02-16



Anteckningar Bolagsdialog LysekilsBostäder AB



Anteckningar Bolagsdialog Lysekils Hamn AB



Anteckningar Bolagsdialog LEVA i Lysekil AB



Anteckningar Bolagsdialog Havets Hus i Lysekil AB



Rambo årsredovisning 2020



Minnesanteckningar U1 SBN



Minnesanteckningar U1 SON



Minnesanteckningar U1 UBN

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärende till protokollet 5 maj
2021
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Dnr 2021-000002

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör
Sammanfattning
Kommundirektören informerar om:


12 april möte med ägaren av Framfood-fastigheten i Södra hamnen, ägarens
tankar om framtiden för fastigheten.



22 april, styrgruppsmöte med samverkande kommuner SML



23 april, dialog med landshövdingen som hade bjudit in sig för att prata med
förvaltningsledningen.



23 april, möte med Försvarsmakten som ville informera om sitt kommande
remissvar till Trafikverket om järnvägen.



4 maj, möte med Rambo AB och LEVA i Lysekil AB om kravet att rena
lakvatten från Siviks avfallsanläggning till Långevik avloppsreningsverk.



Rekryteringsarbetet till ny samhällsbyggandschef har startats upp,
direktupphandling med rekryteringsbyråer pågår. Den nya
kommundirektören kommer att vara med vid rekrytering.
Michael Johansson kommer att gå in som t.f. förvaltningschef när Per
Garenius slutar och ny förvaltningschef är på plats.

Kommunstyrelsens ordförande informerar om:


26 april, stämombud på Rambo AB årsstämma.



4 maj, möte med rådet för folkhälsa och social hållbarhet



Detta är kommundirektören Leif Schöndells sista kommunstyrelsemöte. Leif
Schöndell sista arbetsdag är 31 maj. Kommunstyrelsens presidium har utsett
Christian Martins som tillförordnad kommundirektör fram till Karolina
Samuelsson börjar sin tjänst.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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Dnr 2021-000185

Lysekils kommuns riktlinjer för styrdokument
Sammanfattning
Syftet med riktlinjer för Lysekils kommuns styrdokument är att fastställa en
definition för vad som är styrdokument, skapa en enhetlig terminologi och struktur
för de olika dokumenten samt ange beslutsnivå. Riktlinjerna avser de styrdokument
som inte är reglerade i lagstiftning utan antas politiskt på kommunens egna initiativ.
Styrdokumenten ska kontinuerligt vara föremål för utvärdering och uppföljning. Det
är angeläget att styrdokumenten samordnas och att de är så konkreta, enkla och så
få som möjligt för att skapa goda förutsättningar för styrning och uppföljning.
Förvaltningen har gjort en översyn av dokumentet, några språkliga revideringar har
gjorts men inga betydande revideringar är gjorda.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-23
Lysekils kommuns riktlinjer för styrande dokument
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revideringen av
Lysekils kommuns riktlinjer för styrdokument.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2021-000173

Revidering av Riktlinjer för integrationsarbete i Lysekils kommun
Sammanfattning
Lysekils kommuns arbete med social hållbarhet och integration visar på behov av att
samordna, utveckla och effektivisera de resurser vi har för att arbeta med social
hållbarhet och integration i våra verksamheter. Social hållbarhet innebär att alla
människors grundläggande behov och rättigheter uppfylls. Ett socialt hållbart
samhälle är inkluderande, jämlikt och tolerant. Där känner människor sig delaktiga i
samhällsutvecklingen och har tillit till samhället. Att arbeta med social hållbarhet
handlar om att skapa platser där människor trivs och kan leva ett gott liv, där de
grundläggande mänskliga behoven tillgodoses och det finns goda förutsättningar att
ta hand om sin hälsa.
Integration handlar om att känna tillhörighet i samhället. Det betyder att alla ska
känna sig som en del av det svenska samhället. Integration handlar om att olika
grupper i samhället möts och har ett utbyte med varandra. En del ska bli en del i det
stora.
Utifrån detta har riktlinjer för integrationsarbete i Lysekils kommun reviderats i
syfte att ta sikte på ett social hållbart samhälle där kommunens verksamhet är en i
den nationella men också globala helheten i enlighet med Agenda 2030.
Dokumentet har uppdaterats med hedersrelaterats våld och förtryck, begreppet
social hållbarhet har lagts till på första sidan samt att AME har bytts ut till
arbetslivsförvaltningen eftersom det gjorts en omorganisation.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-16
Riktlinjer för integrationsarbete i Lysekils kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa reviderade riktlinjer för
integrationsarbete i Lysekils kommun. Riktlinjerna gäller även för de helägda
kommunala bolagen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 94

Dnr 2021-000152

Revidering av kulturmiljöprogram
Sammanfattning
Lysekils kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. I samband med
avgränsningssamrådet med Länsstyrelsen framkom att en revidering av kommunens
kulturminnesvårdsprogram från 1992 är nödvändig.
Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag som bland annat har till syfte att
identifiera miljöer och områden som speglar kommunens utveckling, historia och
kulturhistoriska värden. Ytterligare syfte är att redogöra för hur framtida
klimatförändringar kommer att påverka vårt gemensamma kulturarv.
Kulturmiljöprogrammet avses presenteras genom en digital plattform på
kommunens hemsida.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-16
Lysekils kommuns kulturmiljöprogram
Kulturmiljö 1-10
Kulturmiljö 11-22
Förslag till beslut på sammanträdet
Christina Gustavsson (S): Att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden
då det kan innebära konsekvenser för bygglov på utpekade områden i
kulturmiljöprogrammet.
Monica Andersson (C): Bifall till Christina Gustavssons förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden
då det kan innebära konsekvenser för bygglov på utpekade områden i
kulturmiljöprogrammet.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr 2021-000165

Redovisning över obesvarade medborgarförslag 2021
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har elva obesvarade medborgarförslag, varav ett förslag har
återremitterats från kommunstyrelsen. Från redovisningen 2020-11-18, § 148 har
kommunfullmäktige behandlat fem medborgarförslag och under samma period har
det inkommit åtta nya medborgarförslag till kommunstyrelseförvaltningen för
beredning.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-06
Förteckning över obesvarade medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av
obesvarade medborgarförslag våren 2021.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2021-000166

Redovisning över obesvarade motioner 2021
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30, ska kommunstyrelsen två gånger
om året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Totalt har kommunstyrelsen 15 obesvarade motioner.
Från redovisningen 2020-11-18 § 149 har kommunfullmäktige behandlat
13 motioner. Från senaste redovisningen har 8 nya motioner lämnats in till
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-06
Förteckning över obesvarade motioner
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av
obesvarade motioner våren 2021.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000539

Svar på motion från Maria Granberg (MP) om att skydda havets
ålgräsängar
Sammanfattning
Maria Granberg (MP) har i en motion föreslagit att skydda havets ålgräsängar och
att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med övriga berörda
nämnder i kommunen inrätta marina biotopskyddsområden för ålgräs.
Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt remissvar ställt sig positiv till motionen och
beslöt också att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna för var det
finns ålgräs, vad ett inrättande innebär samt vilka ekonomiska medel som krävs för
inrättandet.
Kommunstyrelseförvaltningen har ingen avvikande uppfattning och tolkar
samhällsbyggnadsnämndens uppdrag till sin förvaltning, som att man underförstått
är positiv till motionen och dess förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-15
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-30, § 40
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-12-16, § 161
Motion
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara
besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Svar på motion från Ulf Hanstål (M), Ronald Rombrant (LP) - Lysekils
företagare förtjänar bättre service
Sammanfattning
Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) har i en motion föreslagit
att Rättviksmodellen snarast genomförs i Lysekils kommun,
att i de fall gemensamma beslut behöver fattas med samverkande kommuner i
miljönämnden, samtal för att fatta sådana beslut snarast påbörjas.
Motionen har varit remitterad till miljönämnden i mellersta Bohuslän. Nämndens
beslut blev att föreslå kommunstyrelsen i Lysekils kommun att avslå motionen på att
införa just Rättviksmodellen i Lysekils kommun. Rättviksmodellen har sitt ursprung
i ett annat nuläge än det som Lysekil befinner sig i idag och kommer därför inte att
kunna ge de effekter på klättring i näringslivsranking som förväntas.
Kommunstyrelseförvaltningen delar miljönämndens bedömning att ett införande av
den så kallade Rättviksmodellen inte skulle leda till den förbättring av Svenskt
Näringslivs ranking av företagsklimatet som motionärerna eftersträvar.
I sammanhanget kan noteras att på nationell nivå har regeringen beslutat om en ny
förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen som bland annat innebär att
obligatorisk efterhandsdebitering införs. Efterhandsdebitering blir obligatorisk
tidigast från år 2022. För att kommunerna ska hinna fatta nödvändiga taxebeslut
och ställa om sin verksamhet kommer det att vara möjligt att tillämpa nuvarande
bestämmelser om årlig avgift till och med december 2023.
Miljönämnden har med anledning av den nya avgiftsförordningen påbörjat en
planering för ny riskklassning av alla livsmedelsverksamheter samt arbete med att ta
fram en ny taxa.
I och med den nya avgiftsförordningen har alltså en beståndsdel i Rättviksmodellen
blivit obligatorisk för kommunerna.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-22
Beslut från Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Motionen
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-10-23, § 109
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Martinsson (LP) och Ronald Rombrant (LP): att återremittera ärendet.
Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Christina Gustavssons
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
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Svar på motion från sverigedemokraterna angående politikers arvoden
samt ersättningar
Sammanfattning
Christoffer Zakariasson, Daniel Arvidsson, Magnus Elisson och Tommy Westman
(SD) har i en motion föreslagit att förtroendevalda inom Lysekils kommun inte ska
ta del av höjningar av arvoden och ersättningar så länge det pågår besparingar inom
kommunens verksamheter. Man menar att de förtroendevalda i kommunen ska gå
före och visa återhållsamhet.
Arvoden och ersättningar inom Lysekils kommun utgår enligt Reglemente för
arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Enligt detta utgör
riksdagsledamöternas arvoden bas för att beräkna förtroendevaldas arvoden. Att
inte höja arvodena när riksdagsledamöternas arvoden ändras skulle innebära ett
avsteg från det reglemente som kommunfullmäktige fastställt.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-22
Motionen
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-10-23, § 113
Förslag till beslut på sammanträdet
Yngve Berlin (K): Bifall till motionen.
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har
beslutat enligt Jan-Olof Johanssons förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
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