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Ledamöter: 
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Lars Björneld (L), 1:e vice ordf.  
Ronald Rombrant (LP), 2:e vice ordf. 
Christina Gustafson (S) 
Mats Karlsson (M) 
Christer Hammarqvist (C) 
Patrik Saving (LP), ersätter  
Fredrik Häller (LP)  
Thomas Falk (LP) 
Inge Löfgren (MP) 
Yngve Berlin (K) 
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Leif Schöndell, kommunchef 
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Övriga närvarande: 
Anneli Strand, facklig representant kommunal 
Anne-Marie Mattsson, nämndsekreterare §§ 18-19 
Sara Chronvall, stadsträdgårdsmästare § 18 
Johan Olsson, utvecklingschef § 18 
Maria Hemlin, t.f. personalchef § 19 
Magnus Gistrand, försäkringsstrateg § 19 
Magnus Andersson, ekonomichef §§ 20-26, 34-35  
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§ 18 
 

Grönstrukturplan - Information 
 
Sara Chronvall, stadsträdgårdsmästare på samhällsbyggnadsförvaltningen informerar 
om pågående arbete med grönstrukturplan.  
 
Stadens grönstruktur är exempelvis stadens torg, lekplatser, promenadstråk och 
närliggande naturområden. Ytor var skötsel och utveckling påverkar stadens 
attraktivitet och helhetsintryck. 
 
Påminnelse om workshop den 2 mars - Framtidens gröna och hälsosamma stad. 
 
Johan Olsson, chef för utvecklingsenheten presenterade sig för kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen, samt hälsar Johan Olsson välkommen. 
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§ 19 
 

Pensionsregler för förtroendevalda - information 
 
Magnus Gistrand, försäkringsstrateg informerar om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL). Detta tillämpas för förtroendevalda som tillträder från 
och med valet 2014. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 20 
 

Bokslut 2015 - information 
Dnr: LKS 2016-058 
 
Ekonomichef Magnus Andersson lämnar preliminärt resultat om bokslut 2015.  
 
Lysekils kommun redovisar ett positivt resultat på 35,7 mnkr. Detta kan jämföras 
med ett budgeterat resultat på 22,4 mnkr och föregående års resultat på 13,5 mnkr. 
 
Kommunens resultat på 35,7 mnkr innehåller engångsintäkter med drygt 24 mnkr 
(AFA-premier 7,5 mkr, reavinster 8,8 mnkr, extra flyktingsstatsbidrag 1,1 mnkr samt 
upplösning av balanserade statsbidrag för nyanlända på ca 7 mnkr). Utan dessa 
engångsintäkter hade resultatet varit sämre än budget men ändå över gränsen för 
balanskravet.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 21 
 

Flyktingsituationen - information 
 
Ekonomichefen redovisar fördelning av stadsbidragen för, asyl, nyanlända och 
ensamkommande barn. 
 
Ordförande meddelar att en lägesinformation om flyktingmottagandet kommer nästa 
kommunstyrelsemöte (9 mars). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 22 
 

Revidering av styrmodell för Lysekils kommun - delrapport 
Dnr: LKS 2015-407 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-02 att ge kommunstyrelseförvaltningen i 
uppdrag att ta fram förslag till reviderad styrmodell för Lysekils kommun. En extern 
konsult har under hösten 2015 genomfört intervjuer av och lett workshops med 
ledande politiker och tjänstemän i kommunen. Detta arbete har resulterat i en 
konsultrapport med bland annat analys av nuläge samt rekommendationer om 
utformningen av en ny styrmodell samt det fortsatta arbetet.  
 
Inriktningen av arbetet med att implementera styrmodellen är att så långt möjligt 
börja tillämpa den under 2016 i budget- och verksamhetsplanering inför 2017. Detta 
kommer att innefatta en rad olika aktiviteter som redovisas i förvaltningens 
tjänsteskrivelse. 
 
Beslutsunderlag 

 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-22, med bilaga 

 
Yrkande 
 
Ronald Rombrant (LP), Christina Gustafson (S), Lars Björneld (L) och Christer 
Hammarqvist (C): bifall till förvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antecknar konsultrapporten avseende revidering av styrmodell för 
Lysekils kommun till protokollet.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare utifrån intentionerna i 
rapporten samt de i tjänsteskrivelsen redovisade aktiviteterna. 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 23 
 
Tidplan för budgetprocessen inför 2017 samt uppföljning under 2016 
Dnr:  LKS 2016-040  
 
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till tidplan för budgetprocessen inför 2017 
enligt bilaga. I denna redovisas också tider för månads- och tertialrapporter under 
2016. 
 
Tidplanen för arbetet med budget 2017 utgår från tankarna om en förändrad process i 
enlighet med intentionerna i det pågående arbetet med en reviderad styrmodell för 
Lysekils kommun. När det gäller uppföljningen under 2016 är förändringen att en 
månadsrapport till kommunstyrelsen per februari månad har lagts till. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-28, med bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen fastställer tidplanen för budgetprocessen inför 2017 samt 
uppföljning under 2016. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 
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§ 24 
 
Investeringsbudget 2016  
Dnr: LKS 2015-270 
 
Kommunfullmäktige har den 25 juni 2015 fastställt en investeringsbudgetram för 
2016 på 50,0 mnkr. Ekonomienheten föreslår en modell över hur de ska fördelas i 
nämndramar – och i kommunstyrelsens fall även verksamhetsramar. 
 
Sedan ett par år tillbaka arbetar kommunen med en modell där alla pågående och 
planerade investeringar löpande följs upp i kommunstyrelsens ledningsutskott. 
Arbetet utgår ifrån en tioårig investeringsplan. Varje enskilt nytt investeringsprojekt  
för 2016 uppgår till 50,0 mnkr, tas i beaktande innan ny investering beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-21, med bilaga 
 
Yrkande 
 
Mats Karlsson (M): bifall till förvaltningens förslag 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna investeringsbudget enligt bifogat förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomienheten 
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§ 25 
 
Hanteringsordning för det extra flyktingstatsbidraget  
Dnr: LKS 2016-052 
 
Riksdagen beslutade i december 2015 om ett tillfälligt stöd till kommunerna för att 
möta ökade kostnader för flyktingmottagningen. För Lysekils kommun handlar det 
om ca 14,5 miljoner kronor som har betalats ut i december 2015. Stödet är ett 
engångsbelopp som har baserats på respektive kommuns hittillsvarande mottagande. 
Enligt yttrande från Rådet för kommunal redovisning (RKR) ska de erhållna 
statsbidragen redovisas som intäkt från och med december 2015 till och med 
december 2016. Kommunen kommer att följa detta yttrande och fördela resurserna 
över nämnda period.  
 
Inriktningen för användandet av statsbidraget bör i första hand vara att stödja 
förebyggande insatser för att underlätta integrationen av nyanlända. Insatserna ska 
vara av engångskaraktär eftersom det är fråga om ett extra statsbidrag. Det är viktigt 
att insatserna underlättar och utvecklar det löpande arbete som kommunen redan 
bedriver avseende etablering av nyanlända samt ensamkommande flyktingbarn. 
Förvaltningen anser att statsbidragen lämpligast hanteras av kommunstyrelse-
förvaltningen genom kommunchefen och den styrgrupp som finns för 
integrationsfrågorna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-28. 
 
Yrkande 
 
Lars Björneld (L), Christina Gustafson (S) och Ronald Rombrant (LP): bifall till 
förvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningen får ansvar för att 
hantera det extra statsbidraget för flyktingar i den styrgrupp som 
kommunchefen tillsatt för integrationsfrågor.  
 

2. Statsbidragsmedlen ska användas till förebyggande insatser för att underlätta 
integrationen av nyanlända enligt intentionerna i förvaltningens 
tjänsteskrivelse. 

 
3. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att löpande samt i samband med 

tertialrapport 1 och 2 rapportera hur medlen använts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomienheten 
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§ 26 
 
Utvärdering av 2015 års internkontrollarbete i Lysekils kommun 
Dnr: LKS 2014-500 
 
Kommunfullmäktige antog ett nytt reglemente för intern kontroll vid sitt 
sammanträde 2014-01-30 § 8. Av detta reglemente framgår bland annat att 
kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att en intern 
kontrollorganisation upprättas inom kommunen lämpad för det kontrollbehov som 
finns. Respektive nämnd är skyldig att rapportera till kommunstyrelsen om resultatet 
av internkontrollen. Styrelsen ska därefter utvärdera och, om förbättringar är 
nödvändiga, ta initiativ till att sådana förbättringar kommer till stånd. 
 
Samtliga nämnder och styrelser har antagit interna kontrollplaner för 2015. 
Redovisning av internkontrollarbetet 2015 uppvisar brister.  
 
Utbildningsnämnden beslutade om att kontrollera fem områden under 2015.  
Endast ett område granskades och rapporterades för nämnden.  
 
Socialnämnden och Byggnadsnämnden utförde inte alls internkontroller under 2015.   
   
Kommunstyrelsen, IT nämnden, Lönenämnden och Miljönämnden har genomfört 
och rapporterat sitt arbete för respektive nämnd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-28. 
 
Yrkande 
 
Ronald Rombrant (LP): bifall till förvaltningens förslag samt begär att få lämna en 
protokollsanteckning.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens rapport om nämndernas 
interna kontroll för år 2015.  
 
Förvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsen i juni ge en lägesrapport om 
2016 års internkontrollarbete. 
 
Protokollsanteckning 
 
Ordförande godkänner följande protokollsanteckning från Lysekilspartiet och 
miljöpartiet:  
 
Vi kan konstatera att internkontrollarbetet 2015 uppvisar stora brister.  
 

Utbildningsnämnden beslutade om att kontrollera fem områden under 2015, endast 
ett område granskades och rapporterades för nämnden. Socialnämnden utförde inte 
alls internkontroller under 2015. Byggnadsnämnden har genomfört kontrollen men 
inte fått den återrapporterad. 
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Detta är under normala omständigheter naturligtvis helt oacceptabelt, men 2015 var 
ett år där styrning och ledning – inte minst på grund av många nyckelbefattningar var 
obesatta – överhuvudtaget inte fungerade.  
Vi lägger nu 2015 bakom oss, men vi utgår nu från att internkontrollarbetet kommer 
att fungera 2016 och framöver, så som det är föreskrivet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen, Ekonomienheten 
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§ 27 
 
Utbetalning av partistöd för år 2016 
Dnr LKS 2016-053 
 
Enligt reglerna för partistöd ska utbetalning ske under februari månad efter beslut i 
kommunfullmäktige. Det lokala partistödet i Lysekils kommun utgår till partier som 
är representerade i kommunfullmäktige. Enligt reglerna ska beloppen avseende 
grundstöd och mandatstöd justeras med prisbasbeloppets förändringar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-05. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för år 2016 ska utgå till de politiska 
partierna i fullmäktige i enlighet med redovisad förteckning. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 28 
 
Firmateckning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
mandatperioden 2015-2018 
Dnr: LKS 2015-072 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2015-06-10 att godkänna 
firmatecknare för innevarande mandatperiod 2015-2018. Förteckningen behöver 
revideras med anledning bland annat av nyrekrytering av ekonomichef.  
 
Under marsmånad tillträder administrativa chefen, så för honom gäller 
firmateckningsrätt från den 15 mars 2016. 
 
I kommunallagen saknas regler om behörig firmatecknare. Begreppet ”firmatecknare” 
står för en representationsrätt utåt, som inte behöver sammanfalla med 
beslutskompetensen hos personen ifråga. I kommunstyrelsen kan till exempel 
ordföranden ha getts rätt att underteckna styrelsens handlingar. Samtidigt är det 
fortfarande kommunstyrelsen som har beslutskompetensen. Ett speciellt fall är när en 
beslutsrätt delegerats till någon. Då kan beslutsrätt och rätten att underteckna 
handlingar sammanfalla. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-28. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att från och med 2016-02-10 och under resterande del av 
mandatperioden, godkänna redovisad förteckning.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomienheten 
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§ 29 
 
Återtagande av erbjudande att starta en donationsfond på grund av 
förändring i testamente 
Dnr: LKS 2016-010 
 
2011 fick kommunstyrelsen ett erbjudande om att ta emot en donation, och 
donatorerna önskade få ett godkännande och acceptans av kommunstyrelsen.  
Kommunstyrelsen beslutade 13 april 2011, § 74 att tacksamt ta emot erbjudandet. 
 
Den 5 januari 2016 erhöll kommunen en skrivelse där donatorerna återtar sitt 
erbjudande om att starta en donationsfond och därmed avslutas ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-01. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
Beslutet skickas till  
 
L. Edström och K. Nydahl 
Ekonomienheten 
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§ 30 
 
Ansökan om planbesked för Södra hamnen 6:2 m fl. 
Dnr: LKS 2015-508 
 
En ansökan om planbesked för ny detaljplan för fastigheterna Södra hamnen 6:2, 6:3, 

6:4 och 6:1 har inkommit från Gula Svanen KB genom John Brolin. 

 

Fastigheterna omfattas idag av en gällande stadsplan (14-LYS-152) från 1955. 

Sökanden är intresserad av att bygga ett gruppboende i fastigheten Södra hamnen 6:2, 

där användning enligt gällande plan i huvudsak är handel. I dagsläget är Lysekils 

kommuns socialförvaltning aktuell som hyresgäst. På längre sikt är sökanden 

intresserad av möjligheten att kunna bygga både bostadsenheter och kontor ovan 

handelslokaler i fastigheterna i kvarteret. 

 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-21. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om planbesked för Södra 

hamnen 6:2 m fl. med den inriktning som angivits i tjänsteskrivelsen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen ges prioritet 2 i arbetsprogrammet 

för detaljplaner och att arbetet med detaljplanen startar tidigast 2016-08-01. 

Planarbetet beräknas därefter pågå i ca 1,5 år. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att ett plankostnadsavtal mellan den sökande och 

kommunen ska upprättas samt att den sökande bekostar planarbetet. Avtalet 

ska upprättas senast 2 år från beslutsdatum annars upphör detta planbesked att 

gälla. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa avgiften för planbeskedet enligt 

gällande taxa till 13 350 kr. 

 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten 

Sökanden 
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§ 31 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer till utskott, vice ordförande samt inom 
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmar på sammanträdet: 
 
Ledningsutskottets protokoll 2016-01-20 
Kommunstyrelsens ordförande – nr  
Kommunchefens delegationer – nr 1-2 
Administrative chefens delegationer – nr  
Ekonomichef – nr  
Näringslivschefens delegationer – nr 1-2 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll den 10 februari 2016. 
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§ 32 
 
Anmälningsärenden 
 
Protokoll från Havets Hus AB 2015-12-15 
 
Protokoll från Kooperativa hyresrättsföreningen 2015-12-08 
 
Kammarrättens beslut 2016-01-22 gällande överklagning av kommunstyrelsens 
beslut 2015-12-02 om omval av presidierna av Hillevi Aryd – Kammarrätten 
meddelar inte prövningstillstånd. (LKS 2015-569) 
 
Skrivelse gällande vårdcentralen Brastad (LKS 2016-028) 
 
Kommuninvest - Åtagandebesked och bevis om medlemsinsats (LKS 2015-417) 
 
Lagakraftbevis för Nya Lysekilshemmet (LKS 2013-388) 
 
Protokollsutdrag från folkhälsopolitiska rådet 2016-01-25, § 1 – uppföljning 2015 
(LKS 2016-033) 
 
Protokollsutdrag från folkhälsopolitiska rådet 2016-01-25, § 2 – verksamhetsplan 
2016 (LKS 2016-034) 
 
Protokoll från Tillväxt norra Bohuslän 2015-12-07 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll 
10 februari 2016. 
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§ 33 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande och kommunchef 
 
Kommunchef informerade om: 
 

 Workshop 2 mars – grönstrukturplanen  

 

Kommunstyrelsens ordförande informerade om: 

 

 Infrastrukturfrågor 

 Brastads VC – möte inbokat med hälso- och sjukvårdsnämndens presidium  

 
 
Kommunstyrelsen antecknar informationen. 
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§ 34 
 
Räddningstjänstens taxa för myndighetsutövning 2016 
Dnr: LKS 2015-620 
 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän föreslår reviderad taxa för perioden 2016-
04-01 – 12-31 för sin myndighetsutövning inom Lagen om skydd och olyckor och 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor.  
Höjningen utgår från nuvarande tillämpade taxa inom förbundet på 894 kronor per 
tillsynsbesök och föreslås höjas med den beräknade löneökningen för 2016 på 
3,1 %. För 2015 hade föreslagits en taxa på 910 kronor som dock inte blev beslutad i 
alla medlemskommuner, den gamla taxan har därför fortsatt att gälla. Timtaxan för 
2016 föreslås bli 920 kronor per tillsynsbesök. 
 
Förbundet vill även att principerna för årlig justering av taxan fastställs. Principen 
avser att justering ska ske med årlig löneuppräkning.  
Vidare föreslår förbundet att medlemskommunerna beslutar att räddningschefen ska 
få besluta om undantag från taxan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-18. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Förbundsdirektionens förslag till omarbetad taxa 
för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor respektive, Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor samt tillståndsprövning enligt Lagen om brandfarliga och explosiva 
varor godkänns. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att timavgiften i taxan fastställs till 920 kronor att gälla 
för perioden 2016-04-01 – 12-31. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 35 
 
Rambo AB, begäran om borgen  
Dnr: LKS 2016-029 
 
RAMBO AB, har genom sin ordförande Ralf Olofsson och sin VD Lars Johansson 
hemställt om att kommunen tecknar ny borgen om 23 300 000 kronor. Detta som 
säkerhet för externt upptaget lån till investeringar i fordon och kärl i samband med 
införande av nytt insamlingssystem i Lysekil. 

Lånet kommer bolaget att amortera på åtta år och kommunens borgensåtagande 
följer tidsmässigt denna period och upphör följaktligen när lånet är löst. 

Kommunen har inga tidigare borgensåtaganden gentemot RAMBO AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-01 
Ansökan från RAMBO AB 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att teckna den begärda borgen om 23 300 000 kronor 
att lämna som säkerhet för upplåning till investeringar i RAMBO AB. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgift debiteras enligt kommunens 
budgetbeslut. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 36 
 
Biblioteksplan för Lysekils kommun  
Dnr: LKS 2015-312 
 
Alla kommuner och landsting ska enligt lag (2013:801, 17 §) ha en biblioteksplan. 
 
Biblioteksplanen är ett dokument som beskriver hur kommunen ska uppfylla målen 
för biblioteksverksamheten i Lysekils kommun. Planen ska också tydliggöra syftet 
med och behovet av bibliotekens roll i ett demokratiskt samhälle. 
 
Föreliggande biblioteksplan gäller för perioden 2015-2018 och ska därefter revideras 
under varje mandatperiod. 
 
Varje år ansöker Lysekils stadsbibliotek om inköpsstöd från Kulturrådet och 
kommunen brukar erhålla en summa på 50 000 kronor för inköp av barn- och 
ungdomsböcker. Ett villkor för ansökan är att kommunen har en antagen 
biblioteksplan av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förlag till Biblioteksplan 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2015-12-16, § 125 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-27 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-02 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat biblioteksplan för Lysekils 
kommun. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 37 
 
Motion att Lysekils kommun omgående tar beslut om att ansluta sig till 
SKL:s nätverk mot rasism och diskriminering  
Dnr: LKS 2015-455 
 
Vänsterpartiet i Lysekil har inkommit med en motion som föreslår att Lysekils 
kommun ansluter sig till Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, nätverk mot 
rasism och diskriminering.  
 
Förvaltningens utredning menar att medverkan i nätverket kan ge Lysekils kommun 
både kunskap och erfarenheter som kan vara till gagn för framtida utvecklingsarbete. 
Förvaltningens utredning föreslår vidare att rasism- och diskrimineringsfrågorna 
initialt ska belysas som ett prioriterat område inom ramen för integrationsarbetet och 
integrationssamordnarens uppdrag.  
 
Med hänvisning till andra kommuners arbete poängterar förvaltningens utredning att 
frågor som rör rasism och diskriminering på sikt behöver få en tydlig koppling till 
ordinarie visions- och målarbete och vidare till styr- och ledningssystem. I de flesta 
kommuner har man förankrat arbetet för att motverka rasism och diskriminering i 
social hållbarhet och mänskliga rättigheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Vänsterpartiets motion 2015-09-28 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-10-29, § 109 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-08 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att Lysekils 
kommun ansluter sig till SKL:s nätverk mot rasism och diskriminering. 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 


