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§ 105 Dnr 2022-000001 

Muntlig information på kommunstyrelsen 2022 

Sammanfattning 

Rambo AB 

Michel Johansson, avd. chef hållbar utveckling, Linnea Lämås, miljö- och 
klimatstrateg, Anja Wallin, Rambo AB och Mats Andresen VD Rambo AB informerar 
om finansiering av lakvattenrening för Siviks deponi. 

Trygghet och säkerhet 

Joakim Hagetoft, säkerhetsstrateg informerar om aktuell lägesbild och pågående 
arbeten inom trygghet och säkerhet samt föredragning om reviderade riktlinjer. 

Aktuell lägesbild och pågående arbete 

- Veckovisa måndagsavstämningar i det operativa trygghetsteamet (OTT) 
genomförs. 

- Fortsatt period med lågt antal anmälda brott. 

- Man har noterat skadegörelser i flera kommundelar, både Skaftö och Bro 
samt i Lysekil. 

- Fortsatt irriterat hos allmänheten kring unga motorintresserade personer vid 
Coop Ekgatan/Bilprovningen. 

- NMR genomförde en icke tillståndsgiven demonstration under 
valborgshelgen. 

- Kommunens arbete har påverkats av kriget i Ukraina eftersom samma 
resurser är involverade i båda händelserna, även personella 
resursförändringar skett. 

Krisberedskap och civilt försvar 

- Inköp oljeskyddsmateriel – investeringsmedel avsatta inom SBN 

- Samordning inför cruisingen på midsommardagen 

- Delregionalt arbete kring trygghetspunkter 

- Seminarieövning på temat informationssäkerhet genomförd 

- Kvartalsövning genomförs måndag 13 juni (inkl. VMA-test), Ny tyfon 
placerad sedan förra kvartalsövning på socialkontorets tak  

- Månadsvis fredagsavstämning med anledning av Ukraina 

- Beredskapsstrateg börjar den 1 september (ca 60 procent) 

- Rekrytering pågår av vikarierande säkerhetsstrateg 
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Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande 

- Uppstart sommar 2022. 

- Ordningsvaktsförordnande – ansökan hos Polismyndigheten. 

- Måndagsavstämningar varannan vecka över sommaren 

- Sommarlovsaktiviteter 

 
Revideringen för riktlinjerna för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 
är bland annat ett förtydligande på Vision 2030 och komplettering kring 
samverkansöverenskommelsen. Förtydliganden kring mål och särskild 
samverkansorganisation. Avsnittet om ekonomi beskriver förslag till central budget 
från 2023. 

Revideringen av riktlinjerna för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot 
förtroendevalda är syftet att dokumentet ska vara uppdaterat inför ny 
mandatperiod, endast redaktionella ändringar. 

Målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som rekreations- och 
friluftsområden 

Cia Säll, destinationsstrateg, Jonas Ingevaldsson, föreningsutvecklarare och Renata 
Cihlarova, kommunekolog informerar om framtida målbild för Fjällaområdet och 
Gullmarsskogen. Synpunkter om ärendet kan lämnas till förvaltningen till och med 
den 15 juli 2022. 

Budget 2023 med plan 2024-2025 

Karolina Samuelsson, kommundirektör, Anna Elvheim, kvalitetschef och Eva-Marie 
Magnusson, ekonomichef informerar om budget 2023 och plan 2024-2025 för 
Lysekils kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 106 Dnr 2019-000308 

Dialog kring framtida målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-04 att ge kommundirektören i uppdrag att 
initiera en förvaltningsövergripande utredning av en framtida målbild för 
Fjällaområdet och Gullmarsskogen som rekreations- och friluftsområden.  

Uppdraget att ta fram en målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som 
rekreations- och friluftsområden tilldelades arbetsgruppen sommaren 2021 av 
kommundirektörens ledningsgrupp. Två föreningsdialoger har under arbetets gång 
genomförts och därutöver har samtal förts med Länsstyrelsen om förutsättningar för 
områdets utveckling. 

Målet är att skapa en gemensam bild av hur arbetet med Fjällaområdet och 
Gullmarsskogen bör genomföras för att upprätthålla och utveckla den resurs för 
friluftsliv, rekreation och kulturmiljöupplevelser som området erbjuder. 

Till målbilden finns också en handlingsplan med preliminär kostnadsbild. 
Synpunkter på materialet kan lämnas till förvaltningen till och med den 15 juli 2022. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-01 
Rapport Målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som rekreations- och 
friluftsområden  
Förslag handlingsplan målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som 
rekreations- och friluftsområden 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-09-04, § 125 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Tilläggsförslag  

1. att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ”Enklare åtgärder som 
gör stor skillnad på området” uppgående till 230 tkr på rad 1 i föreslagna 
handlingsplan genomförs snarast, dock senast 2022-2023. Beloppet på 230 
tkr finansieras genom ianspråktagande av prognostiserat överskott för 2022.  

2. Att kommunstyrelseförvaltningen återkommer till kommunstyrelsen 2022-
08-31 med förslag på målbild, budget, handlingsplan samt utpekande av 
ansvarig huvudman (ansvarig nämnd inom kommunen). 

Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag, avslag på Ronald 
Rombrants första tilläggsförslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta att man tagit del av 
informationen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordförande ställer Ronald Rombrants förslag i punkt 1 mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår Ronald Rombrants förslag. 
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Omröstning begärs 

Ja-röst till Ronald Rombrants förslag 

Nej-röst till Jan-Olof Johanssons förslag  

Omröstningsresultat 

Med 3 ja-röster, 4 nej-röster och 2 ledamöter som avstår beslutar kommunstyrelsen 
att bifalla Jan-Olof Johanssons förslag. 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S  X  

Maria Granberg MP  X  

Ronald Rombrant LP X   

Christina Gustavsson S  X  

Lars Björneld L  X  

Björn Martinsson LP X   

Ulf Hanstål M   X 

Daniel Arvidsson SD X   

Yngve Berlin K   X 

Summa  3 4 2 

 

Fortsatt beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Ronald Rombrants förslag 2 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Reservation 

Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen.  

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningen återkommer till 
kommunstyrelsen 2022-08-31 med förslag på målbild, budget, handlingsplan samt 
utpekande av ansvarig huvudman (ansvarig nämnd inom kommunen). 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen  
Arbetslivsförvaltningen  
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Reservation från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut 2022-06-08 
– Framtida målbild för Fjällaområdet 

Lysekilspartiet har sedan flera år tillbaka drivit frågan om att utveckla Fjällaområdet 
och Gullmarsskogen. Senast frågan var uppe för behandling i kommunstyrelsen var i 
september 2019, då kommundirektören fick i uppdrag att senast till april 2020 
presentera en målbild för området.  

Det har nu snart gått tre sedan beslutet fattades, först vid förra veckans 
kommunstyrelsemöte den 8 juni var förslag till målbild uppe för behandling.  

Förvaltningen hade tagit fram en rapport där det bl a konstateras att ”utifrån de 
dialoger som genomförts under arbetets gång är det tydligt att området har ett stort 
värde för allmänheten. Det framkommer även att fler och fler hittat till området och 
att nyttjandegraden ökat stadigt under de senaste åren, inte minst under pandemin”. I 
rapporten framgår också att området ur ett antal perspektiv har ett mycket stort 
värde; här nämns bl a naturvärde, kulturarv, rekreation och friluftsliv mm. 

Den som över tid har vistats i Fjällaområdet har kunnat se att stigar och leder växer 
igen, nedfallna träd blir liggande i åratal över markerade leder, uttjänta stängsel tas 
inte bort, hagmarker växer igen i strid med skötselplaner etc.  

Om det inte hade varit för att staten genom flyktingpengar och enskilda personers 
engagemang lade grunden för nytt gräs på Fjällaplan, att utegymmet och att en 
”balanslekplats” för barn kunde anläggas hade området idag bara varit en attraktion 
för en mycket begränsad skara personer. 

Den handlingsplan som förvaltningen presenterade sträcker sig fram ända till 2030. 
Förutom åtgärder innehåller handlingsplanen även uppskattningar om kostnader för 
att iordningsställa området. Handlingsplanen innehåller stegvisa insatser för att öka 
tillgänglighet mm.  Även med de mest ambitiösa målsättningarna i handlingsplanen 
handlar det om relativt små summor (runt 2 miljoner fram till 2030) i 
engångsinsatser. 

Förslaget till beslut var att anteckna informationen samt att synpunkter på materialet 
kunde lämnas till förvaltningen till och med den 15 juli 2022. Inte ett ord om 
fortsättningen, vilket vi tolkar som de styrande partiernas ointresse för att utveckla 
Fjällaområdet.   

I handlingsplanen lämnades förslag på ”enklare åtgärder som gör stor skillnad på 
området” vilka enligt skulle kunna utföras under 2022-2023. Prislappen för detta 
skulle uppgått till ett par hundra tusen, struntsummor i sammanhanget. 
Lysekilspartiet yrkade på att dessa åtgärder omgående skulle sättas i sjön men fick 
inte stöd av något annat parti än SD. I valet mellan handling och fortsatt långbänk 
blev beslutet fortsatt långbänk. Det är inte konstigt att folk i Lysekils kommun 
kroknar och ger upp… 

Vi glädjer oss dock över det lilla; vi fick igenom att kommunstyrelseförvaltningen ska 
återkomma till kommunstyrelsen den 31 augusti med förslag på målbild, budget, 
handlingsplan samt utpekande av ansvarig huvudman (ansvarig nämnd inom 
kommunen).  

 

Ronald Rombrant, gruppledare Lysekilspartiet  
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§ 107 Dnr 2022-000019 

Uppföljning 2 för kommunstyrelsen 2022  

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en uppföljningsrapport 2 som omfattar 
ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för helåret. Sammantaget redovisar 
kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse på 1 035 tkr till och med den 30 april. 
Prognosen för helåret är budget i balans.  

I rapporten ges också en kort sammanfattning av läget i relation till kvalitetsfaktorer 
och utvecklingsmål. Den ökade oron i Europa och världen påverkar verksamheten 
på olika sätt. Kvalitetsarbetet har stärkts och hållbarhetsfrågorna getts ett mer 
integrerat perspektiv. Kommunikation visar sig allt viktigare och evenemang lyfts 
som en strategisk fråga. Företagsklimatet är fortsatt utmanat och 
kompetensförsörjningen visar sig allt svårare. Flera utvärderingar av verksamhet 
pågår vilket ger god grund för utveckling framåt. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25 
Uppföljningsrapport 2 för kommunstyrelsen 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 2 för kommunstyrelsen 2022. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 108 Dnr 2022-000268 

Finansrapport april 2022 

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 2022-05-12 
Sammanställning av nyckeltal per bolag 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Tilläggsförslag att kommande finansrapporter ska inkludera 
rapport över kommunens aktuella externa borgensåtaganden. För de större 
åtagande ska också en komplett bild över lån, löptider m.m. finnas med. 

Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag, avslag på Ronald 
Rombrants tilläggsförslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta att godkänna rapporten och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordförande ställer Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla tilläggsförslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Finansrapport april 2022.  

Kommunstyrelsen beslutar att kommande finansrapporter ska inkludera rapport 
över kommunens aktuella externa borgensåtaganden. För de större åtagande ska 
också en komplett bild över lån, löptider mm finnas med. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 109 Dnr 2021-000534 

Slutrapport om genomlysning av Rambo AB  

Sammanfattning 

Enligt beslut i kommunstyrelsen har en genomlysning gjorts av det av Lysekils 
kommun till del ägda bolaget Rambo AB.  

Genomlysningen har resulterat i en slutrapport som i sammanfattning ger 
slutsatserna att styrningen av bolaget är godkänd, ägarsamverkan är begränsad, 
effektiviteten i bolaget är god, OH-kostnaderna i bolaget är på en rimlig nivå, 
kvalitet och service har förbättrats samt att den konkurrensutsatta 
affärsverksamheten bidrar till bolaget på ett positivt sätt.  

Förvaltningen ser positivt på resultatet av genomlysningen och bedömer att 
rapporten ger bra underlag för fortsatt utveckling av såväl bolagsstyrning som 
verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-27 
Slutrapport Genomlysning Rambo AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av slutrapporten Genomlysning Rambo AB och beslutar 
att lämna den vidare till kommunfullmäktige som information. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelseförvaltningen att fortsätta att 
utveckla kommunens ägarstyrning och relationen till Rambo AB enligt slutsatserna i 
rapporten. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige för kännedom 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 110 Dnr 2022-000263 

Kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening 

Sammanfattning 

Kommunen ska fram till år 2024 öka sitt insatskapital till Kommuninvest 
Ekonomisk förening i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2020-11-18 § 145.  

För 2022 ska kommunen göra en inbetalning motsvarande 259 800 kr. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-05 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-11-18, § 145 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelseförvaltningen att betala in 
insatskapital om 259 800 kr. 

Beslutet skickas till 

Kommuninvest 
Kommunfullmäktige för kännedom  
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 111 Dnr 2022-000257 

Organisatorisk placering av kommunala rådet för äldre- och 
funktionshinderfrågor i Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Det kommunala rådet för äldre och funktionshinderfrågor är ett referensorgan i 
ärenden som berör äldre och funktionshindrades situation i kommunen behöver de 
frågor som tas upp i rådet omfatta alla verksamhetsdelar som de är berörda av. 

Syftet är att rådet ska föra fram önskemål och förslag som de olika pensionärs- och 
handikapporganisationerna vill att kommunen ska beakta i sin planering och i sin 
verksamhet. Rådet är nu organiserat under socialnämndens verksamhet. 

För att skapa förutsättningar för rådet att vara delaktiga i de frågor de berörs av 
behöver alla verksamhetsområden belysas och få utrymme i de årliga möten som 
äger rum. Rådets placering i den kommunal verksamheten är viktig för att öka 
delaktighet i angelägna frågor. Den organisatoriska placeringen föreslås därför 
flyttas till kommunstyrelsen, avdelningen för hållbar utveckling. Inom avdelningen 
finns flera viktiga funktioner som syftar till kommunens utveckling och planering 
framåt och som berör alla kommuninnevånare. 

Överflyttningen av kommunala rådet för äldre och funktionshinderfrågor föreslås 
ske vid årsskiftet 2022 - 2023 vilket då också sammanfaller med ny mandatperiod.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-26 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Kommunala rådet för äldre och 
funktionshinderfrågor flyttas över till kommunstyrelsen 2023-01-01.  

Kommunstyrelseförvaltningen får uppdrag att utreda om det kommunala rådet för 
äldre och funktionshinderfrågor kan bli en del av rådet för folkhälsa och social 
hållbarhet. 

Kommunstyrelseförvaltningen får uppdrag att vid behov revidera befintliga 
arbetsordningar. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och förvaltningar 
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§ 112 Dnr 2022-000289 

Översyn av kommunens medlemskap i Näringslivscentrum i Lysekil 
(NLC) 

Sammanfattning 

Vid ett möte mellan företrädare för Lysekils kommun, den lokala företagarföreningen 
och Svensk Handels lokalorganisation 2002-06-11 var de närvarande överens om att 
snarast forma en organisation för en fördjupad samverkan kring utvecklingen av 
näringslivsarbetet inom Lysekils kommun (LKS 2002-102).  

Förvaltningens uppfattning är att en god samverkan med det lokala näringslivet är av 
minst lika stor vikt i dag som när Lysekils kommun bidrog till att starta den ideella 
föreningen Näringslivscentrum i Lysekil (NLC).  

Lysekils kommuns medlemskap i föreningen Näringslivscentrum innebär både för- 
och nackdelar. Bland fördelarna kan nämnas en god och tät dialog samt ett bra 
samarbete. De största nackdelarna eller riskerna med Lysekils kommuns medlemskap 
i föreningen är: 

 Kommunens anställda kan utsättas för jävs- eller lojalitetskonflikter när man 
har en styrelseplats 

 Kommunen sitter inte som medlemmar i några av de andra företagar- och 
samhällsföreningarna vilket kan upplevas som orättvist eller särbehandling. 

 Även om målsättningen är att samverka kan situationer uppstå där parterna är 
av olika uppfattning, att kommunen då är medlemmar eller har en styrelsepost 
är olämpligt.    

Av skälen som anförts ovan är det förvaltningens uppfattning att det kan finnas skäl 
för att begära utträde ur föreningen. Förvaltningen anser dock att innan man fattar 
beslut om att lämna föreningen så görs ett gemensamt försök att renodla roll- och 
ansvarsfördelning samt återupptar ambitionen att Näringslivscentrum ska utgöra en 
paraplyorganisation för andra föreningar. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Ändringsförslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att senast den 30 juni 2022 begära utträde ur den 
ideella föreningen Näringslivscentrum i Lysekil.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att föra 
en dialog med samhälls- och företagarföreningar om hur man tillsammans kan 
stärka samverkan utan att för den sakens skull vara medlem i någon enskild 
förening. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att den medlemsavgift som tidigare gått till 
Näringslivscentrum i fortsättningen ska avsättas för näringslivsfrämjande 
åtgärder i dialog med näringslivets företrädare. 



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2022-06-08 

 

16 (46) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 8BA55A2644B493F0805F13B3B6874B67DF2CB2CA14 

 

 

Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag 

Björn Martinsson (LP): Bifall till Ronald Rombrants förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Christina Gustavssons förslag. 

Omröstning begärs 

Ja-röst till Christina Gustavssons förslag 

Nej-röst för Ronald Rombrants förslag 

Omröstningsresultat 

Med 6 ja-röster och 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla Christina 
Gustavssons förslag. 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S X   

Maria Granberg MP X   

Ronald Rombrant LP  X  

Christina Gustavsson S X   

Lars Björneld L X   

Björn Martinsson LP  X  

Ulf Hanstål M X   

Ricard Söderberg S X   

Yngve Berlin K  X  

Summa  6 3  

 

Reservation 

Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra förvaltningen att i dialog med 
Näringslivscentrums styrelse tydliggöra roll- och ansvarsfördelning mellan 
föreningen och Lysekils kommun. Arbetet återredovisas till kommunstyrelsen senast 
under första kvartalet 2023. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Näringslivscentrum Lysekil 
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Reservation från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut 2022-06-08 - 
Översyn av kommunens medlemskap i Näringslivscentrum i Lysekil 

 
I slutet av maj i år presenterade Svenskt Näringsliv sitt årliga enkätsvar om företagsklimatet 
bland Sveriges 290 kommuner. Vi fick ännu lägre betyg än 2021, då vi hamnade på plats 
277. Vi fick näst sämst betyg bland kommunerna i Västra Götaland...Själva rankingen 
kommer först i september, men av enkätsvaren nu att döma kommer vi sannolikt att falla 
ännu lägre. Alltsedan 2002 då mätningarna startade harvar vi i det absoluta bottenskiktet. 

2002 var också året då Lysekils kommun tillsammans med Företagarna och Svensk handel 
bildade den ideella föreningen Näringslivscentrum (NLC). Från början satt politiker i NLCs 
styrelse, men allteftersom politikerna upplevde att de satt på dubbla stolar skickade 
politiken istället dit anställda från kommunens näringslivenhet att representera 
kommunen.  

Vid senaste kommunstyrelsemötet den 8 juni var frågan om medlemskap uppe för beslut. 
Representanter för förvaltningen beskriver sin roll i styrelsen som ”problematisk”, de 
skriver bl a:  

• Kommunens anställda kan utsättas för jävs- eller lojalitetskonflikter när man har en 
styrelseplats 

• Kommunen sitter inte som medlemmar i några av de andra företagar- och 
samhällsföreningarna vilket kan upplevas som orättvist eller särbehandling. 

• Även om målsättningen är att samverka kan situationer uppstå där parterna är av 
olika uppfattning, att kommunen då är medlemmar eller har en styrelsepost är 
olämpligt.    

Av skälen som anförts ovan är det förvaltningens uppfattning att det kan finnas skäl för att 
begära utträde ur föreningen. Förvaltningen anser dock att innan man fattar beslut om att 
lämna föreningen så görs ett gemensamt försök att renodla roll- och ansvarsfördelning… 

Lysekilspartiet är av åsikten att hur mycket dialog kommunen än har med NLC går det inte 
undvika jävs- och lojalitetskonflikter så länge som kommunen är medlem i föreningen och 
tillsätter styrelsemedlemmar. Vi anser att kommunen ska ha en god dialog med alla 
bransch- och näringslivsorganisationer som har företag som är verksamma i Lysekils 
kommun. Helst anser vi att kommunen ska ha en direktkontakt med kommunens företag 
och företagare.  

Vi anser att det krävs ett ordentligt omtag för att få upp kommunen ur bottenträsket i 
Svenskt Näringslivs ranking. Ett första omtag är att tydliggöra roller och ansvar, där vi vill 
att kommunen träder ur NLC. Medlemskapet i en förening ihop med två 
branschorganisationer - det finns totalt ett 50-tal bransch och näringslivsorganisationer i 
Sverige - är ett första steg.  

Vårt förslag om ett utträde ur föreningen – men ändå fortsätta att ha men god dialog med 
NLC – röstades ned. Mot bakgrund av att konstruktionen är omöjlig ur ett roll- och 
ansvarsperspektiv gör vi ändå bedömningen att kommunen på sikt kommer att dra sig ur 
föreningen. Åtminstone om förnuftet får råda. Tyvärr dröjer det därmed ytterligare år innan 
vi får rätta till detta ”fel”, istället för handling blir det nu ytterligare långbänk… 

 

Ronald Rombrant, gruppledare för Lysekilspartiet  
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Bilaga: Diagram över enkätsvar på frågan om sammanfattande omdöme om 
företagsklimatet 2002-2022 (källa Svenskt Näringsliv) 
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§ 113 Dnr 2022-000126 

Yttrande över granskningsrapport - Granskning av intern kontroll i 
hantering av anställdas bisysslor 

Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av Lysekils kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en 
granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor. Granskningens 
syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll 
avseende hantering av bisysslor och den samlade bedömningen är att 
kommunstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.   

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar för närvarande med samtliga åtgärdspunkter 
och avser att vara klara innan sommaren 2022. Punkten om internt kontrollarbete 
kommer att läggas in i samtliga nämnders internkontrollplaner för 2023. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-17 
Granskningsrapport med missiv 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att översända förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt 
eget yttrande till kommunrevisionen. 

Beslutet skickas till 

PwC 
Kommunrevisionen 
Samtliga förvaltningar 
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§ 114 Dnr 2022-000017 

Delegationsbeslut 2022 - kommunstyrelsen  

Sammanfattning 

Inga delegationsbeslut att redovisa på dagens sammanträde. 
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§ 115 Dnr 2022-000009 

Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2022-06-08 

Sammanfattning 

• Protokollsutdrag från miljönämnden 2022-05-25, § 27 - Tertialrapport 
jan-april 2022 

• Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-28, § 82 - 
Lokalförsörjningsplan 

• Fyrstads Flygplats AB protokoll från årsstämman 2022-05-19 

• Samordningsförbundet Väst styrelseprotokoll nr 2022-05-17  

• Partnerskapöverenskommelse mellan Lysekils kommun och LEVA i 
Lysekil AB 

• Delårsrapport Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän april 2022  

• Direktionsmötet från Fyrbodals kommunalförbund i korthet 2022-05-12 

• Stämmoprotokoll Rambo AB 2022-05-19 

• Protokoll ägarsamråd Rambo AB 2022-03-25 och 2022-05-09 

• Prognos helår 2022 för miljönämnden i mellersta Bohuslän baserat på 
utfall t.o.m. april 

• Protokoll per capsulam beslut - Nationell Marin Samverkansarena 

• Protokoll från stämma Arenan, Nationell Marin Samverkansarena 

• Fyrstads Flygplats AB årsredovisning 2021 inkl. revisionsberättelse och 
granskningsrapport 

• Information om Single Digital Gateway – SDG) SDG till kommuner 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll 
8 juni 2022. 
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§ 116 Dnr 2022-000002 

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör  

Sammanfattning 

Kommundirektören informerar om: 

 Tema vid senaste chefsforum var vikten av sysselsättning samt utveckling 
styrmodellen och budget 2023 

 Projekt kring modern arbetsplats/digital lagring påbörjas 

 Statens Servicecenter erbjuds plats i kontaktcenter, risk- och 
konsekvensbedömning ger grund 

 Resultatet av kommunkompassen har redovisat för 
kommunledningsgruppen. Sammanfattning ges på kommunstyrelsen i 
augusti. 

 Nya tilldelningstal för Lysekil i flyktingmottagande, dialog med 
grannkommuner kring fördelningen 

 Utredning Lysekils Hamn AB (LHAB) genomförd, ger grund för fortsatt 
planering och utveckling utifrån samma struktur som idag med LHAB som 
minimerat bolag och operativ verksamhet i samhällsbyggnadsförvaltningens 
regi. 

 Uppdrag att utreda den organisatoriska formen för Havets hus framåt.  

 Havets Hus bästa besökssiffrorna april sedan mätning startade 2000. 

 Migrationsverket hyr lägenheter hos LysekilsBostäder AB på Badhusberget 
för mottagande av personer på flykt från Ukraina. 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

 Kommundialog med hälso- och sjukvårdsnämnden nora den 10 maj 

 17 maj inbjuden till biskopsvisitation  

 Företagsbesök den 19 maj på Grundéns hotell och Pelles rökeri 

 Bolagsstämma på Fyrstads Flygplats AB  

 Möte den 20 maj med rådet för folkhälsa och socialhållbarhet 

 Direktionsmötet för Fyrbodals kommunalförbund är förlagt till Lysekil den 
17 juni. 

 Möte med Thon angående Södra Hamnen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 117 Dnr 2022-000308 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 för Fyrbodals 
kommunalförbund  

Sammanfattning 

Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund har upprättat årsredovisning 
och verksamhetsberättelse för år 2021. 

Revisorerna i förbundet har i förvaltningsrevisionen inte funnit några brister som 
föranleder anmärkning. Revisionsberättelsen för 2021 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 2022-05-30 
Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2021 med revisionsberättelse och 
granskningsrapporter från PwC 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 
Fyrbodals kommunalförbund för år 2021.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja förbundsdirektionen 
ansvarsfrihet för år 2021. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 118 Dnr 2022-000020 

Uppföljning 2 för Lysekils kommun 2022  

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 2 per april 
2022. Dialoger har genomförts mellan nämndernas presidier och kommunstyrelsens 
presidium, som har fått del av nämndernas uppföljningsrapporter och haft en dialog 
kring utfall, prognos och åtgärder för budget i balans. Den samlade bedömningen är 
att resultatet 2022 blir 45,0 mnkr vilket är 32,8 mnkr bättre än budgeterat resultat 
12,2 mnkr. Prognosen är osäker beroende på kostnadsökning för till exempel energi, 
livsmedel och transporter.  

Kommunens kostnader för flyktingmottagande kopplat till krisen i Ukraina 
förväntas täckas av bidrag från Migrationsverket. 

Kommunens bolag förväntas leverera positiva resultat, men en viss osäkerhet kring 
Havets Hus AB. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-30 
Uppföljningsrapport 2 Lysekils kommun 
Ramar 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 2 
2022 för Lysekils kommun. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att, utan krav på åtgärdsplan för 
ekonomi i balans, godkänna en negativ budgetavvikelse för utbetalning av 
ekonomiskt bistånd för arbetslivsförvaltningen inom utbildningsnämnden. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ramjusteringar enligt 
bilaga till uppföljningsrapport 2, 2022. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 119 Dnr 2022-000310 

Reviderad styrmodell för ledning och styrning  

Sammanfattning 

En utvärdering av Lysekils kommuns styrmodell har påvisat behov av revideringar. 
Detta för att förstärka modellens värdeskapande och förutsättningar att bidra till 
verksamheternas kvalitet och måluppfyllelse. 

En bearbetning och revidering av modellen är gjord i dialog med såväl 
tjänstepersoner som politiker.  

Förvaltningens bedömning är att den reviderade modellen är enklare att 
kommunicera och ta till sig. Den ger grund för verksamheterna att planera och följa 
upp på ett sätt som lägger tyngdpunkten på värdeskapande och bidrag till vision och 
mål. Samtidigt är grunden i modellen en tydlig tillit till att varje verksamhet på sin 
egen nivå bäst vet på vilket sätt den kan bidra genom kvalitet och målsättningar. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-29 
Lysekils kommuns modell för ledning och styrning 
Lysekils kommuns styrmodell 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att fastslå Lysekils kommuns modell 
för ledning och styrning att gälla från och med 2023-01-01. Vid samma tidpunkt 
upphör Lysekils kommuns nu gällande styrmodell att gälla. 

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att föreslå 
revideringar av nu gällande styrdokument som hänvisar till styrmodellen för att 
framåt följa modellen för ledning och styrning. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 120 Dnr 2022-000072 

Budget 2023 och plan 2024-2025 för Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till budget 2023 och plan 2024-
2025. Arbetet utgå ifrån kommunens styrmodell som också parallellt reviderats för 
att förenklas och förtydligas. 

Budgeten med plan beskriver kommunens serviceuppdrag, demokratiuppdrag och 
samhällsutvecklingsuppdrag.  

För att säkra kvaliteten har kvalitetsfaktorer definierats för perspektiven 
medborgare, verksamhet, medarbetare och ekonomi. 

För samlat och prioriterat utvecklingsarbete föreslås tre utvecklingsmål: 

 I Lysekils kommun ökar barn och ungas framtidstro 

 I Lysekils kommun förbättras livskvalitet och upplevelser året runt 

 Lysekils kommun stärks som nav för maritim innovationskraft och 
utveckling 

Den ekonomiska budgeten är lagd för att för året 2023 klara ett resultat på 2% vilket 
är nivån fastlagd i kommunens riktlinjer för ekonomistyrning. Det ekonomiska 
utrymme som finns är prioriterat för att driva på utvecklingen i relation till vision, 
kvalitet och mål. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25 
Budget 2023 och plan 2024-2025 Lysekils kommun 
Bilaga 1 Lysekils kommun lokalförsörjningsplan 2023-2027 
Bilaga 2 Tabellöversikt över Lysekils kommuns lokalbehov 2023-2027 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulf Hanstål (M): Bifall till Moderaternas budgetförslag. (Bilaga 1) 

Yngve Berlin (K): Punkt 1, avslag på första stycket i förslaget ”Kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att anta Budget 2023 och plan 2024-2025 för Lysekils 
kommun”. Bifall till andra stycket i förslaget punkt 1 ”med uppdrag till 
kommunstyrelsen och dess förvaltning att komplettera handlingen till 
budgetbeslutet i november 2022. 

Budgetjustering Socialnämndens budget förstärks med 10 mnkr,  

414,4 +10,0 = 424,4  

Utbildningsnämndens budget förstärkts med 10 mnkr,      

367,7 + 10,0 = 377,7 

Finansiering: 20,0 mkr av överskottsmålet. 

Bifall till punkt 2, att skattesatsen lämnas oförändrad på 22,45 kr. 
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Bifall till punkt 3, att i november återkomma med investeringsbudget, 
kompletterande skrivningar kring sammanfattning omvärld/nuläge samt 
motiveringar, strategier och indikatorer för kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål. 

Christina Gustavsson (S): Tilläggsförslag, i övrigt bifall till förvaltningens förslag. 
(Bilaga 2) 

Ronald Rombrant (LP): Bifall till Lysekilspartiets budgetförslag. (Bilaga 3) 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Christina Gustavssons förslag. 

Reservation 

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

Yngve Berlin (K) anmäler skriftlig reservation. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Budget 2023 och 
plan 2024-2025 för Lysekils kommun enligt Socialdemokraternas, 
Liberalernas, Centerpartiets och Miljöpartiets gemensamma förslag samt 
uppdrar till kommunstyrelsen och dess förvaltning att komplettera 
handlingen till budgetbeslutet i november 2022. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

3. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att till 
kommunstyrelsens möte i oktober och kommunfullmäktiges möte i 
november återkomma med investeringsbudget, kompletterande skrivningar 
kring sammanfattning omvärld/nuläge samt motiveringar, strategier och 
indikatorer för kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål. 

4. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att inför 
budgetåret 2024 ta fram förslag till ny budget- och resursfördelningsmodell. 

5. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att till 
kommunstyrelsens möte i oktober utreda eventuella behov av 
organisatoriska förändringar i kommunen för att öka förutsättningar till 
måluppfyllelse framåt. 

6. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utvärdera 
och föreslå revideringar av reglementen för kommunens nämnder. 
Återrapporteras till kommunstyrelsen i april 2023. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Reservation från Yngve Berlin (K) mot kommunstyrelsens beslut 2022-06-08 – 
Budget 2023 och plan för 2024-2025 

Trots att Lysekils driftsbudget omfattar nästan en miljard kronor 2023, är det 
bristen på resurser som präglar budgeten och drabbar viktig verksamhet. 
Utvecklingsmål, strategier och måluppfyllelser, mångordigt formulerade i otaliga 
dokument stannar vid ord om inte mer resurser tillförs.  
 
Därför föreslog Kommunistiska Partiet att:  

- Socialnämndens budget förstärks med ytterligare 10 milj. kr.  

Arbetsvillkoren; bemanning, arbetstider och löner för anställda i vården måste 
förbättras.   

En sådan satsning saknas helt i majoritetens förslag till budget för 2023, trots att en 
enkel ”omvärldsanalys” kan konstatera ökande sjukskrivningstal bland personalen. 
Och den illavarslande ”trenden” hos ungdomar att ingen sökte till 
omvårdnadsprogrammet på Lysekils gymnasium inför kommande läsår, borde få 
klockorna att ringa! 

I vår budget föreslog vi också att: 

- Utbildningsnämnders budget förstärks med ytterligare 10 milj. 

kr. 

Utbildningsnämnden hanterar viktiga delar av kommunens utvecklingsmål, (”Barn 
och unga är vår framtid”), både vad gäller utbildning och fritid. 

Åtskilliga krav och planer på satsningar på exempelvis sociala och fysiska 
mötesplatser för ungdomar har dragits i långbänk för att resurser saknats. En 
förstärkt budget för nämnden innebär att det blir mer verkstad än kontor av vettiga 
och nödvändiga ambitioner för utbildning och social fritid. 

Vår finansiering: 

Finansieringen 20 milj. kr. sker genom att vi använder de pengar vi faktiskt har. 
De ekonomiska överskottsmål på 2 % som regeringen (för egen del övergett) men 
tvingar kommunerna att leva upp är inte sunt. Vi säger nej till kravet på 2 % 
överskott. 
Det är uppenbart att riksdag och regeringens övervältring av ofinansierad 
verksamhet på kommunerna måste ifrågasättas på ett konkret sätt.  

Att offra verksamheters kvalitet för att leva upp till en helt igenom falsk bild av att 
det saknas pengar i samhället är ett svek mot väljarna. Ett minimum i denna vår 
korrekta ”omvärldsanalys” är att vägra överskottsmålet 2 % och att kräva större del 
av samhällets nationella resurser för vår del av samhällsbygget. 
 
Med detta reserverar jag mig mot KS beslut om Budget för 2023…. 
 
 
Yngve Berlin Kommunistiska Partiet. 
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§ 121 Dnr 2021-000405 

Svar på återremiss - Finansiering av lakvattenrening för Siviks deponi 

Sammanfattning 

Lakvattnet från Siviks deponi leds idag till det kommunala reningsverket i Långevik. 
Reningsprocessen är som brukligt för kommunala reningsverk inriktad på att rena 
näringsämnen från hushållsavlopp, däremot finns ingen rening för metaller och 
andra skadliga ämnen som finns i lakvattnet från Sivik. 

Beslut togs den 4 november 2021 av miljöprövningsdelegationen att:  

Lakvatten ska senast den 30 december 2024 genomgå behandling med bästa 
tillgängliga teknik som syftar till att avskilja suspenderat material, metaller och 
PFOS. Lakvattnet ska senast den 31 december 2026 genomgå behandling som syftar 
till att avskilja kväve. 

Fram till den 31 december 2026 får behandlat vatten avledas antingen till Långeviks 
avloppsreningsverk, eller till Saltö fjord efter det att kvävereningen är utbyggd och i 
drift. Efter den 31 december 2026 ska behandlat vatten avledas till Saltö fjord.  

Lysekils kommun behöver med anledning av detta besluta hur investering och drift 
av en kommande reningsanläggning för Siviks deponi ska finansieras. 

Det finns principiellt två olika alternativ för att finansiera investeringen. Det ena är 
att investeringen bekostas med skattemedel, och det andra är att det bekostas 
genom renhållningstaxan. 

Mot bakgrund av konsekvenserna av de olika finansieringsalternativen och de 
juridiska förutsättningarna föreslår förvaltningen att finansiering sker med 
skattemedel.  

Förvaltningens har i dialog med Rambo kommit fram till att det saknas grund till att 
göra en logisk fördelning mellan de grupper som brukat och brukar deponin för att 
bredda betalningsbasen. 

Förvaltningen ser utifrån ett juridiskt uttalande att en fördelning kan göras genom 
ett politiskt beslut för att fördela kostnaden mellan renhållningskollektivet och 
skattekollektivet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-17 
Bilaga 1 2021-02-01 Huvudrapport Sivik 
Bilaga 2 2021-03-24 Konsekvensanalys lakvattenmottagning 
Bilaga 6 Aktivitetsplan lakvatten reviderad 2022-05-17  
Bilaga 4 Juristutlåtande Utredning finansiering 2021-07-05 
Bilaga 7 Juristförfrågan – ansvar och kostnader Siviks deponi  
Bilaga 8 Juristutlåtande Finansiering rening av lakvatten 2021-07-26  
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-06, § 62 
Avtal om arrende och överföring av verksamhet Rambo 2007 
Avtal om anläggningsarrende Rambo 2012-12-20 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Björn Martinsson (LP): Ändringsförslag att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att besluta att reningsanläggning för lakvatten för Siviks deponi 
ska bekostas av Rambo AB.  

Lars Björneld (L): Bifall till förvaltningens förslag.  

Ulf Hanstål (M): Bifall till Björn Martinssons förslag. 

Ajournering  

Mötet ajourneras mellan kl. 15.35-15.40 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Lars Björnelds förslag. 

Omröstning begärs 

Ja-röst till Lars Björnelds förslag. 

Nej-röst för Björn Martinssons förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 5 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla Lars Björnelds 
förslag. 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S X   

Maria Granberg MP X   

Ronald Rombrant LP  X  

Christina Gustavsson S X   

Lars Björneld L X   

Björn Martinsson LP  X  

Ulf Hanstål M  X  

Ricard Söderberg S X   

Yngve Berlin K  X  

Summa  5 4  

 

Reservation 

Björn Martinsson (LP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att reningsanläggning för 
lakvatten för Siviks deponi ska bekostas av Lysekils kommun. Den ur 
koncernperspektiv bästa och mest kostnadseffektiva lösningen ska väljas. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Rambo AB ansvarar för 
förstudier, projektering och genomförande av projektet. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 122 Dnr 2022-000292 

Taxejustering av renhållningstaxan  

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges möte den 18 maj 2022 beslutades att Rambo AB ska bära 
kostnaden för planerade utredningar och pilotprojekt för lakvattenrening för Siviks 
deponi om ca 3 mnkr till dess att beslut fattats av kommunfullmäktige om hur 
reningsanläggningen på Siviks deponi ska finansieras. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-18 
Taxejustering och skrivelse från Rambo AB gällande renhållningstaxan 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Björn Martinsson (LP): Återremiss då intäkterna för den föreslagna taxan inte 
motsvarar kostnaden för investeringen på ca 3 mnkr. Ärendet behöver ett 
förtydligande av beräknade intäkter vilka förväntas med den föreslagna taxan samt 
avskrivningstid och beräknade kostnader i form av avskrivning och ränta på 
investeringen. 

Ulf Hanstål (M), Christina Gustavsson (S), Ricard Söderberg (S), Lars Björneld (L) 
och Maria Granberg (MP): Bifall till Björn Martinssons förslag till återremiss. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet då intäkterna för den 
föreslagna taxan inte motsvarar kostnaden för investeringen på ca 3 mnkr. Ärendet 
behöver ett förtydligande av beräknade intäkter vilka förväntas med den föreslagna 
taxan samt avskrivningstid och beräknade kostnader i form av avskrivning och ränta 
på investeringen. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 123 Dnr 2022-000207 

Lysekils kommun Gestaltningsprogram 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett kommunalt gestaltningsprogram 
som anger möblering, markbeläggning, ljus- och färgsättning för delar av det 
offentliga rummet i Lysekils kommun. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 
mars 2022 att föreslå kommunfullmäktige att godkänns Lysekils kommuns 
gestaltningsprogram (SBN 2022-229).   

Kommunstyrelseförvaltningen har granskat gestaltningsprogrammet och finner att 
det är ett väl genomarbetat dokument som kommer att utgöra ett gott stöd till både 
interna och externa aktörer som vill ta det offentliga rummet i anspråk. 
Förvaltningen föreslår att gestaltningsprogrammet framgent kan betraktas som en 
riktlinje vilket innebär att samhällsbyggnadsnämnden kan ansvara för kommande 
revideringar. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-17 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-28, § 84 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 
Gestaltningsprogram 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Lysekils kommuns 
gestaltningsprogram. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att betrakta 
gestaltningsprogrammet framgent som en riktlinje eller rutin vilket innebär att 
samhällsbyggnadsnämnden kan ansvar för kommande revideringar. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 124 Dnr 2022-000060 

Revidering av Lysekils kommuns riktlinjer för trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbete 

Sammanfattning 

Revidering av Lysekils kommuns riktlinjer för trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande vars syfte är att beskriva hur kommunens trygghetsfrämjande 
och brottsförebyggande arbete, i samverkan med viktiga aktörer, ska ledas, 
organiseras, bedrivas och följas upp. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-19 
Lysekils kommuns riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 
Nuvarande riktlinjer 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Lysekils kommuns riktlinjer 
för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Nuvarande riktlinjer upphör 
därmed att gälla. Beslutet gäller även för kommunens helägda bolag. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 125 Dnr 2022-000059 

Revidering av Riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld 
mot förtroendevalda 

Sammanfattning 

Lysekils kommuns riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot 
förtroendevalda, som togs fram första gången 2018, har genomgått en allmän 
revidering inför den nya mandatperioden. 

Dessa riktlinjer tydliggör ansvarsfördelning, lokala rutiner och tillvägagångssätt för 
att förebygga och hantera oönskade händelser gentemot förtroendevalda som 
innehar ett offentligt uppdrag för Lysekils kommun. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-19 
Lysekils kommuns riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot 
förtroendevalda 
Gällande riktlinjer 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att anta Lysekils kommuns 
riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda. 
Nuvarande riktlinjer upphör därmed att gälla. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

 

 



 

Undertecknat av följande personer

JAN-OLOF 
JOHANSSON
E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2022-06-14 11:39:27

Transaktionsidentitet: 8BA55A2644B493F0805F13B3B6874B67DF2CB2CA14

LARS BJÖRNELD
E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2022-06-14 18:07:01

Transaktionsidentitet: E1D6EE72568042DF7BB19F3147773B97250CA127F0

MARI-LOUISE 
DUNERT
E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2022-06-15 09:04:04

Transaktionsidentitet: 1454b53808804fbe2ec62dbefe52baaf0a9f0c68b0556f0f5711c9c466c3d38f

Underskriftstjänst: Visma Underskriftstjänst

© Visma

 



 

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost

© Visma Consulting

 


	Muntlig information på kommunstyrelsen 2022
	Sammanfattning
	Kommunstyrelsens beslut

	Dialog kring framtida målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Omröstning begärs
	Omröstningsresultat
	Fortsatt beslutsgång
	Reservation
	Kommunstyrelsens beslut
	Beslutet skickas till

	Uppföljning 2 för kommunstyrelsen 2022
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Beslutet skickas till

	Finansrapport april 2022
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Kommunstyrelsens beslut
	Beslutet skickas till

	Slutrapport om genomlysning av Rambo AB
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Beslutet skickas till

	Kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Beslutet skickas till

	Organisatorisk placering av kommunala rådet för äldre- och funktionshinderfrågor i Lysekils kommun
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Beslutet skickas till

	Översyn av kommunens medlemskap i Näringslivscentrum i Lysekil (NLC)
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Omröstning begärs
	Omröstningsresultat
	Reservation
	Kommunstyrelsens beslut
	Beslutet skickas till

	Yttrande över granskningsrapport - Granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Beslutet skickas till

	Delegationsbeslut 2022 - kommunstyrelsen
	Sammanfattning

	Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2022-06-08
	Sammanfattning
	Kommunstyrelsens beslut

	Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör
	Sammanfattning
	Kommunstyrelsens beslut

	Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 för Fyrbodals kommunalförbund
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Beslutet skickas till

	Uppföljning 2 för Lysekils kommun 2022
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Beslutet skickas till

	Reviderad styrmodell för ledning och styrning
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Beslutet skickas till

	Budget 2023 och plan 2024-2025 för Lysekils kommun
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Reservation
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens beslut
	Beslutet skickas till

	Svar på återremiss - Finansiering av lakvattenrening för Siviks deponi
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Ajournering
	Beslutsgång
	Omröstning begärs
	Omröstningsresultat
	Reservation
	Kommunstyrelsens beslut
	Beslutet skickas till

	Taxejustering av renhållningstaxan
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Kommunstyrelsens beslut
	Beslutet skickas till

	Lysekils kommun Gestaltningsprogram
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Beslutet skickas till

	Revidering av Lysekils kommuns riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Beslutet skickas till

	Revidering av Riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Beslutet skickas till


		2022-06-15T09:04:37+0200
	Ciceron DoÄ




