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§ 34 Dnr 2021-000001  

Muntlig information på kommunstyrelsen 2021-03-03 

Sammanfattning 

Information lämnades kring Bokslutsberedning 2020. Enligt kommunens riktlinjer 
för ekonomistyrning ska en bokslutsberedning genomföras efter årsbokslutet i syfte 
att fastställa respektive nämnd/styrelses ekonomiska resultat.  

 

Kommundirektör Leif Schöndell informerar om kommunstyrelsens årsrapport 2020.  
Under 2020 är det två stora frågor som satt sin prägel på verksamheten, 
coronapandemin och det förstärkta trygghetsarbetet. 

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsens kritiska kvalitetsfaktorer och 
utvecklingsmål med indikatorer har utvecklats i positiv riktning, även om 
förbättringsområden finns. 

Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse mot budget med 2,3 mnkr. De 
största positiva avvikelserna avser Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. 

 

Cia Säll, projektledare, lämnar information om destinationsstrategi för Lysekils 
kommun och de revideringar som är gjorda i dokumentet. 

Destinationsstrategin ger oss inriktningen för hur Lysekils kommun ska utvecklas 
som en attraktiv plats året runt - för hel- och delårsboende, potentiella invånare, 
tillresta besökare, näringsliv och föreningsliv. 

 

Kristina von Schenck, projektledare lämnar information om 
befolkningsförändringar 2020. Totalt har Lysekil kommun tappat 189 invånare 
under 2020. 109 personer har flyttat från kommunen och födelsenetto är 80 färre än 
föregående år.  

  

Reneé Daun, näringslivsutvecklare, informerar om stödprogram för företag med 
anledning av coronapandemin. 

 

Michael Johansson, avd. chef hållbar utveckling lämnar information om Västtrafiks 
förslag gällande förändringar inom kollektivtrafiken.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 35 Dnr 2020-000505  

Information kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer för vatten 2021-2027, Västerhavets vattendistrikt 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som också är Vattenmyndighet i Västerhavets 
vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, 
miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och 
torka, inför vattenarbetet 2021–2027.  Förslag till yttrande kommer att presenteras 
vid kommunstyrelsens möte 7 april. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-23 
Missiv - Samråd inom vattenförvaltning i Västerhavets vattendistrikt  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 36 Dnr 2020-000123  

Årsrapport för kommunstyrelsen 2020 

Sammanfattning 

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslutade vision och värdegrund, 
utvecklingsområden med inriktningar och mål samt uppdrag är det 
kommunstyrelsens uppgift att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över 
kommunens verksamheter. Kommunstyrelseförvaltningen stödjer styrelsen i detta 
uppdrag genom att utifrån kommunens styrmodell och övriga styrdokument 
löpande arbeta med planerings- och uppföljningsprocesserna. Men arbetet handlar i 
lika hör grad om stöd till samtliga verksamheter i dessa processer, liksom i 
kommunövergripande processer som ekonomi, HR, kommunikation, digitalisering, 
trygghet och säkerhet, digitalisering och hållbar utveckling.  

Under 2020 är det två stora frågor som satt sin prägel på verksamheten: Pandemin 
och det förstärkta trygghetsarbetet. 

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsens kritiska kvalitetsfaktorer och 
utvecklingsmål med indikatorer har utvecklats i positiv riktning, även om 
förbättringsområden finns. 

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget med 2,3 
mnkr. De största positiva avvikelserna avser Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän, HR- och ekonomiavdelningarna samt den politiska verksamheten.  

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen totalt sett har en verksamhet 
som är i balans gentemot budget. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-18 
Årsrapport för kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner årsrapporten för 2020. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 37 Dnr 2021-000023  

Bokslutsberedning 2020 

Sammanfattning 

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning ska kommunstyrelsens presidium 
genomföra en bokslutsberedning efter årsbokslutet i syfte att fastställa respektive 
nämnd/styrelses ekonomiska resultat.  

Uppgår kommunens resultat till minst två procent av kommunens totala budget kan 
överskjutande del av resultatet balanseras till nämnd/styrelse påföljande år. 
Underskott ska enligt regelverket överföras med 100 procent som eget kapital, dock 
maximalt två procent av nämndens budget. Underskott ska täckas inom tre år och 
redovisas i samband med uppföljningar under året. 

Kommunen som helhet ska uppfylla kravet på 2 procent av kommunens budget för 
att regelverket för överskott ska uppfyllas. 

Kommunens balanskravsutredning ger ett resultat på 42,1 mnkr vilket är högre än  
2 procent av kommunens totala budget. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Monica Andersson (C): Att Utbildningsnämnden/Utbildningsförvaltningen får 
tillgodo räkna sig de städ- och kostkostnader som inte utfördes under våren 2020. 
Då personal inom städ och kost flyttades från Gullmarsgymnasiet som var stängt, för 
att täcka upp vakanser på andra enheter. 

Detta innebar att dessa enheter kunde bedriva sin verksamhet med vikarier från 
Gymnasiet samtidigt som de fick sjuklöner från staten. Gymnasiet fick ingen 
kostnadslättnad för detta. Därför anser vi att detta ska kompenseras i 
bokslutsberedningen. Vi önskar att 0,5 miljoner ytterligare justeras på summan  
4,7 miljoner som ska återbetalas. 

Ronald Rombrant (LP): Att nämndernas ackumulerade överskott och underskott 
”nollas” i bokslutet 2020. Tilläggsförslag att kommunstyrelseförvaltningen ges i 
uppdrag att ta fram ett förslag på revidering av Riktlinjer för ekonomistyrning där 
processen Bokslutsberedning utgår. 

Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag, bifall till Monica 
Anderssons förslag samt avslag på Ronald Rombrants förslag. 

Emma Nohrén (MP): Avslag på Ronald Rombrants förslag. 

Yngve Berlin (K): Bifall till Monica Anderssons förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Christina Gustavssons 
förslag att fastställa respektive nämnds justerade resultat för 2020 och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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Ordförande ställer Christina Gustavssons förslag att nämnder som har redovisat 
positiva resultat vilket avräknas från tidigare belopp att återställa. Redovisat belopp 
att återställa ska hanteras inom en treårsperiod, 2020-2022 mot Ronald Rombrands 
förslag att nämndernas ackumulerade överskott och underskott ”nollas” i bokslutet 
2020 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christina Gustavsson förslag. 

Ordförande ställer Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår Ronald Rombrants förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen godkänner Monica Andersson förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa respektive nämnds justerade resultat för 
2020 i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.  

Nämnder har redovisat positiva resultat vilket avräknas från tidigare belopp att 
återställa. Redovisat belopp att återställa ska hanteras inom en treårsperiod, 2020-
2022. 

Kommunstyrelsen beslutar att utbildningsnämnden får tillgodoräkna sig 0,5 mnkr 
avseende kostnader för städ- och kostverksamhet som inte utfördes under våren 
2020. Beloppet som ska återbetalas, 4,7 mnkr, ska därför minskas till 4,2 mnkr. 

Reservation  

Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Samtliga nämnder 
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Reservation från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut 2021-03-03 – 
Bokslutsberedning 2020 
 
 

Lysekilspartiet yrkade på att nämndernas ackumulerade överskott och underskott 
skulle ”nollas” i bokslutet 2020 och yrkade som tillägg att kommunstyrelse-
förvaltningen skulle ges i uppdrag att ta fram ett förslag på revidering av Riktlinjer 
för ekonomistyrning där processen Bokslutsberedning utgår. 

Bakgrunden till dessa yrkanden är att vi anser ”rutinen” bokslutsberedning inte 
skapar ett mervärde när det gäller kommunens ekonomistyrning, snarast ser vi 
denna rutin som en byråkratisk börda som bara i onödan tar förvaltningens och 
politikens tid i anspråk. Och tid är pengar…   

Det är bara att se i tjänsteskrivelsen vad som har skett under åren 2017-2020 då 
prognostiserade underskott har hanterats av fullmäktige istället för att bli en fråga 
för budgetberedningen. Det vill säga, budgetberedningen har inte tillfört något 
värde. 

Det är då bättre att förvaltningen förbättrar rutinerna och höjer kvaliteten i 
budgetprocessen, så att budgetarna blir realistiska. De förtroendevaldas ansvar ställs 
vidare på sin spets när kommunrevisionen genomför sin ansvarsprövning; att ha en 
”parallellprocess” skapar heller inget mervärde. 

Vi noterar också det märkliga i att samhällsbyggnadsnämndens resultat inte justeras 
när utbildningsnämnden slipper att belastas med städ- och kostkostnader som inte 
utfördes under våren 2020. I konsekvensens namn borde samhällsbyggnadsnämndens 
resultat ha nedjusterats när nämnden facto inte har utfört de tjänster som var avtalade. 
Men som med mycket när det gäller denna ”rutin”, det är ju lite ”hipp som happ”… 

 

Ronald Rombrant, gruppledare för Lysekilspartiet 
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§ 38 Dnr 2021-000104  

Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020 

Sammanfattning 

Lysekils kommun och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden har tecknat avtal kring 
gemensamma folkhälsoinsatser i Lysekil kommun 2020 - 2023. För att parterna ska 
kunna följa utvecklingen av folkhälsoarbetet kopplat till avtalet görs årligen en 
uppföljning av genomförda insatser samt ekonomisk redovisning. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-17 
Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbetet 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av folkhälsoavtalet för 2020 och 
överlämnar uppföljningen till norra Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Rådet för folkhälsa och social hållbarhet 
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§ 39 Dnr 2021-000037  

Riktlinjer för utövande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till styrdokument som 
beskriver hur kommunstyrelsen hanterar sitt uppdrag att utöva uppsikt över 
nämnder och bolag med flera kommunala verksamheter.  

Mot bakgrund av att kommunallagen inte närmare definierar vad det innebär att 
utöva uppsikt har förvaltningen identifierat ett behov av att detta förtydligas. Det är 
viktigt att uppnå en samsyn kring vad den så kallade uppsiktsplikten innebär. 

Utgångspunkten är att uppsikten utövas inom ramen för kommunens styrmodell 
med de ordinarie planerings- och uppföljningsprocesserna och de aktiviteter som är 
kopplade till dessa. Det innebär att uppsikten inte är en egen sidoordnad process 
utan en del av att arbeta enligt styrmodellen. Som komplement till detta får 
kommunstyrelsen möjlighet att ta del av protokoll och annan dokumentation. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-18 
Riktlinjer för utövade av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för utövande av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 40 Dnr 2021-000016  

2021 års löneöversyn inklusive strukturåtgärder  

Sammanfattning 

Inför 2021 års löneöversyn per 2021-04-01 kommer lärarnas avtal att omförhandlas 
på nationell nivå. Övriga avtal är gällande och kan hanteras enligt rutin. Samtliga 
avtal innebär ny lön fr.o.m. 2021-04-01 då även Kommunals avtal är ändrat till detta 
datum.  

De nya avtalen trycker särskilt på arbetsmiljön, kompetensförsörjning, 
kompetensutveckling samt att ta hänsyn till erfarenhet och bidrag över tid till att 
uppnå verksamhetens mål och yrkesskicklighet hos deras medlemmar.  

Det ekonomiska utrymme som i kommunens budget för 2021 är avsatt för 
löneöversynen ligger på 3,0 procent av lönekostnaderna.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att varje förvaltning får ett löneutrymme på 
2,5 procent för individuell lönesättning utifrån gällande avtal och kommunens 
lönekriterier som är kopplade till Medarbetarplattformen. Resterande 0,5 procent 
avsätts för strukturella satsningar på vissa yrkesgrupper där vi ser att vissa grupper 
ligger lägre lönemässigt strukturellt och konkurrensmässigt i förhållande till andra 
kommuner, samt har tagit ett extra stort ansvar under pandemin.  

Strukturlönehöjning bör således satsas på de yrkesgrupper som krävs för att klara av 
välfärden och upprätthålla kvalitén i våra verksamheter inom framförallt vård och 
omsorg. Ovanstående är också i linje med prioriteringarna i 2019-2020 års 
löneöversyn, eftersom det är en långsiktig process att förändra lönestrukturen för 
dessa yrkesgrupper, samt för att Lysekils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 
och klara sin kompetensförsörjning framgent. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-18 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att varje förvaltning erhåller 2,5 procent i individuell 
lönesättning utav de totalt 3 procent som är avsatta till löneöversyn 2021.  

För strukturella satsningar på vissa yrkesgrupper avsätts ett löneutrymme på  
0,5 procent. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att fastställa fördelningen 
av dessa struktursatsningar mellan förvaltningarna.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
HR-chef 
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§ 41 Dnr 2021-000125  

Revidering av stödprogram för företag med anledning av 
coronapandemin 

Sammanfattning 

Pandemin pågår fortfarande och det är angeläget att fortsätta att stötta och lindra 
konsekvenserna pandemin får på det lokala näringslivet inom de ramar som 
kommunen förfogar över. 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett reviderat förslag till stödprogram 
för 2021. 

Då vissa av åtgärderna är förknippade med kostnader för förvaltningarna och som 
dessa inte budgeterat för är det kommunstyrelseförvaltningens uppfattning att 
kostnaderna för programmet i stället bör bäras inom ramen för kommunstyrelsen 
och kommungemensamt.  

Kommundirektören informerar på sammanträdet att kostnaden kommer att uppgå 
till maximalt 1,1 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-02 
Reviderat stödprogram för företag 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag. Begär att få lämna en 
protokollsanteckning. 

Protokollsanteckning 

Ronald Rombrant (LP) anmäler följande protokollsanteckning: 

Det noteras att förvaltningen anger att kostnader för det föreslagna stödpaketet 
bedöms uppgå till högst 1,1 mkr. Av förslaget till beslut läser vi att stödpaketet ska 
finansieras av kommunstyrelsen och under utgiftsområdet som benämns 
”kommungemensamt”.  

Jag noterar att ”kommungemensamt” kan användas till att finansiera ej budgeterade 
kostnader. Och detta utan angivande av vilka delar av budgetregleringsposten som 
påverkas.    

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar det reviderade stödprogrammet samt beslutar att 
kostnaderna för programmet finansieras inom ramarna för kommunstyrelsen och 
kommungemensamt. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Avdelningen för hållbar utveckling 

 



 

  Kommunstyrelsen    

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-03-03 

 

15 (28) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 6A70E2EBACD787523829318EF7F9F62D67F32D6E36 

 

 

§ 42 Dnr 2021-000019  

Delegationsbeslut 2021 - kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelseförvaltningen:  

Administrativ chef  

 Delegationsbeslut - Verksamhetsbidrag- o lokalbidrag 2021 
 
Kommundirektör 

 Tillförordnad samhällsbyggnadschef 
 
HR-chef 

 Delegationsbeslut - Pension vid anställning efter 65 år  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll den 3 mars 2021. 
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§ 43 Dnr 2021-000006  

Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2021-03-03 

Sammanfattning 

 Kungörelse från mark- och miljödomstolen - Preem AB ändring av villkor 43 

 Protokoll från Lysekils Hamn AB 2021-01-25 

 Internkontrollplan 2021 från Munkedals kommun KS § 5 

 Intern kontroll 2020 uppföljning, Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

 Årsredovisning 2020 med revisionsberättelse, Räddningstjänstförbundet 
Mitt Bohuslän 

 Protokoll från räddningstjänsten mitt Bohuslän 2021-02-11 

 Direktionsmötet i korthet 2021-02-11, Fyrbodals kommunalförbund 

 Höjda arvoden från 1 jan-21 

 Protokollsutdrag från SON 2021-01-26, § 4 - budgeterade placeringar 

 Protokollsutdrag från SBN 2021-01-14, § 10 - Utökad belysning vid Vikarvet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden till protokollet den  
3 mars 2021 
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§ 44 Dnr 2021-000002  

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör 

Sammanfattning 

Kommundirektören informerar om: 

 Slutbesked har lämnats för rivningslov av f.d. konservfabriken efter brand, 
byggherren har uppfyllt sina åtagande enligt rivningslovet och 
rivningsplanen.  

 Kommunen har inga hyresavtal kvar med Thon. Fiskhamnsföreningen är 
tillbaka i Fiskhamnsbyggnaden igen och man har byggt en port från baksidan 
(mot husbilarna) så att inte behöva transportera tungt gods på kajen närmast 
havet. 

 1 februari hade Lysekils Stadshus AB sammanträde. 

 10 februari fick kommunledningen information av Rambo AB om lakvatten 
från avfallsanläggningen. Utredning pågår och det kommer att resultera i en 
stor kostnad för Lysekils kommun, 30-60 miljoner kronor. 

 16 februari hade Rådet för folkhälsa och social hållbarhet möte. 

 22 februari möte med Västtrafik. 

 22 februari var det presidiedialog kring investeringar och lokalförsörjning 
och imorgon 4 mars fortsätter budgetprocessen med genomgång av 
ekonomiska förutsättningar.  

 1 mars började Anna Elvheim som ny kvalitetschef efter Ing-Marie Tjulander 
som har gått i pension. 

 Kommundirektören meddelar att han slutar sin anställning 31 maj för att gå i 
pension. 

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar: 

 Entrén till Kontaktcenter är färdigställd.  

 Rekrytering av ny kommundirektör pågår, då Leif Schöndell lämnar 
uppdraget för pensionering. Extern konsult hanterar rekryteringen. 
Slutintervjuer är planerad till den 9 april. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 45 Dnr 2021-000080  

Antagande av detaljplan för Torvemyr etapp 2, Del av Skaftö-Backa 
3:351 m.fl, Grundsund, Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för 
fastigheten Skaftö-Backa 3:351. 

Syftet med planen är att möjliggöra en utbyggnad med cirka 20 småhustomter. 
Planförslaget är dock flexibelt och kan delvis byggas ut med flerbostadshus, 
kedjehus och radhus vilket ger möjlighet till upp emot 50 bostäder. 

Planförslaget överensstämmer väl med översiktsplanen för Lysekils kommun, ÖP 06 
och övriga berörda styrdokument. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-11 
Checklista för granskning av detaljplan för fastigheten Skaftö-Backa 3:351 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-12-17, § 239 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-23 
Plankarta  
Illustrationskarta  
Planbeskrivning  
Genomförandebeskrivning  
Samrådsredogörelse  
Utställningsutlåtande  
Sammanställning av inkomna synpunkter  
Fastighetsförteckning 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Emma Nohrén (MP): Avslag på förvaltningens förslag. 

Jan-Olof Johansson (S) och Ulf Hanstål (M): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Jan-Olof Johansson och Ulf Hanståls förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Torvemyr 
etapp 2, del av Skaftö-Backa 3:351 Grundsund, Lysekils kommun. 

Reservation 

Emma Nohrén (MP) anmäler skriftlig reservation. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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Reservation från Emma Nohrén (MP) mot kommunstyrelsens beslut 2021-03-03 – 
Antagande av detaljplan för Torvemyr etapp 2, Del av Skaftö-Backa 3:351 m.fl, 
Grundsund, Lysekils kommun 
 

Vi reserverar oss mot förslaget att anta detaljplanen för Torvemyr etapp 2. Vi anser 
att många av underlagen är gamla och kommunen har antagit flera nya strategier 
som berör detta sedan ärendet först väcktes och att man därför behöver titta på 
planen utifrån dessa. Vidare har vi en negativ befolkningsutveckling i Lysekil, bara 
under förra året tappade vi 131 invånare. Att i det läget bygga än fler bostäder känns 
minst sagt märkligt och kontraproduktivt.  

Vi anser att man inte ska ge fler planbesked innan vi har en ny översiktsplan på 
plats. Vidare anser vi att Skaftö i det närmaste är färdigbyggt och att det inte finns 
behov av fler bostäder som med största sannolikhet skulle bli fritidsboende.  
Naturen är redan fragmenterad och de orörda sammanhängande naturområdena 
måste bevaras.  

Redan idag har Skaftö stora brister i VA kapacitet och avloppsreningsverket måste 
regelbundet bredda vid hög belastning. Det är oacceptabelt att orenat avloppsvatten 
åker rätt ut i vårt känsliga Västerhav och innan det är åtgärdat bör det vara stopp för 
all nybyggnation. Vidare har Trafikverket flaggat för att vägen ut till Skaftö redan i 
dagsläget inte klarar av ökad trafik. 

 

För Miljöpartiet de Gröna i Lysekil 

Emma Nohrén 
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§ 46 Dnr 2021-000085  

Koncernbidrag från LysekilsBostäder AB till Lysekils Stadshus AB i 
bokslut 2020 

Sammanfattning 

Styrelsen för Lysekils Stadshus AB har den 1 februari 2021 beslutat att godkänna att 
LysekilsBostäder AB lämnar 1,6 mnkr i koncernbidrag till Lysekils Stadshus AB per 
den 31 december 2020. Detta har också kommunicerats till LysekilsBostäder AB:s 
styrelse. 

Värdeöverföringar från ett kommunalt bostadsbolag regleras i § 3-6 i Lag 
(2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. En sådan 
värdeöverföring, som inte får överstiga hälften av det nettoöverskott som 
uppkommit vid avyttring av fastigheter, ska ha föregåtts av kommunfullmäktiges 
beslut. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-12 
Protokollsutdrag från Lysekils Stadshus AB 2021-02-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yngve Berlin (K): Avslag på förvaltningens förslag. 

Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att LysekilsBostäder 
AB lämnar 1,6 mnkr i koncernbidrag till Lysekils Stadshus AB per den 31 december 
2020. 

Reservation 

Yngve Berlin (K), anmäler blank reservation. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 47 Dnr 2021-000095  

Utökad borgensram för LEVA Vatten AB 

Sammanfattning 

LEVA Vatten AB har behov av utökad borgensram med 45 mnkr för att kunna ta upp 
lån för att finansiera bolagets investeringsplan. Bolagets högsta lånebelopp är 
260 125 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-12 
Protokoll från LEVA i Lysekil AB 
Protokoll från LEVA Vatten AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta, att såsom för egen skuld 
ingå borgen för LEVA Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 260 125 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 48 Dnr 2021-000083  

Reviderad Destinationsstrategi Lysekil 2030  

Sammanfattning 

Destinationsstrategi Lysekil 2030 syftar till att stödja Vision Lysekil 2030 och ta 
fram en övergripande, hållbar utvecklingsinriktning för Lysekils kommun som en 
attraktiv plats året runt – för hel-och delårsboende, potentiella invånare, tillresta 
besökare, näringsliv och föreningsliv. Destinationsstrategin är en del av kommunens 
arbete med FN:s Agenda 2030. Destinationsstrategin skapar förutsättningar för 
platsvarumärkets utveckling, dvs. känslan för och upplevelsen av platsen Lysekil. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-05 
Destinationsstrategi Lysekil 2030 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad 
Destinationsstrategi Lysekil 2030. Destinationsstrategi Lysekil 2030 gäller även för 
de av kommunen helägda bolagen. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 49 Dnr 2018-000163  

Svar på motion från Christoffer Zakariasson (SD) angående utbyggnad 
av Brastad sporthall 

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagen sammanträde. 
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§ 50 Dnr 2020-000198  

Svar på motion från Christoffer Zakariasson (SD), Daniel Arwidsson 
(SD) m.fl. - Integrationsplikt i Lysekil 

Sammanfattning 

I en motion från Christoffer Zakariasson m.fl. (SD) föreslås att nyanlända och 
flyktingar som kommit till Lysekil från 2015 framgent ska acceptera en 
integrationsplan för att uppnå anställbarhet. Planen ska föreskriva att individen ska 
nå uppställda mål i SFI och innefatta alla vuxna, pensionärer och föräldralediga.  

Arbetslivsförvaltningen föreslog utbildningsnämnden att föreslå 
kommunfullmäktige avslå motionen vilket man också gjorde 2020-11-03. Detta med 
hänvisning till att motsvarande insatser redan till stor del existerar samt att 
kommunen inte ansvarar för krav och villkor för nyanländas etablering.  

Kommunstyrelseförvaltningen har i sak inget att erinra mot arbetslivsförvaltningens 
argumentation och utbildningsnämndens beslut. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-12 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-11-03, § 132 
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-27 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-05-27, § 81 
Motion 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Arvidsson (SD): Avslag på förvaltningen förslag, bifall till motionen. 

Emma Nohrén (MP): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 51 Dnr 2020-000306  

Svar på motion från Christoffer Zakariasson (SD), Daniel Arwidsson 
(SD), Magnus Elisson (SD) och Tommy Westman (SD) - Utökat busskort 

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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§ 52 Dnr 2019-000480  

Svar på motion från Ronald Rombrant (LP) och Ulf Hanstål (M) om 
framtagande av en dokumenterad och kvalitetssäkrad 
investeringsprocess 

Sammanfattning 

Ronald Rombrant (LP) och Ulf Hanstål (M) har i en motion till kommunfullmäktige 
föreslagit att en dokumenterad och kvalitetssäkrad investeringsprocess ska tas fram. 

Under 2020 genomfördes ett benchmarkingarbete i norra Bohuslän för att 
genomlysa olika kommuners processer kring investeringar och exploatering. Detta 
skulle slutredovisats i juni, men på grund av pandemin kunde det inte slutföras 
förrän i december 2020. Det visade sig att kommunerna har olika regelverk och 
arbetssätt. Tanken var att ekonomiavdelningen med hjälp av detta projekt skulle få 
fram det goda exemplet. Det finns flera idéer utifrån andra kommuners riktlinjer 
och ekonomiavdelningen arbetar med att dokumentera investeringsprocessen och 
olika beslutsnivåer och roller. 

Det finns en lokalförsörjningsgrupp med deltagare från verksamheterna och 
samhällsbyggnadsförvaltningen samt ett investeringsråd som träffas kontinuerligt 
och samordnar investeringsbehov och underlag till budgetbeslut och uppföljningar 
under året. 

Det pågår ett samlat arbete inom kommunstyrelse- och samhällsbyggnads-
förvaltningarna för att arbeta fram riktlinjer och regler för investeringsprocessen. 
Målet är att riktlinjer kommer att vara färdiga för beslut till kommunfullmäktiges 
sammanträde i juni. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-19 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-02-12, § 21 
Motion 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med 
hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 53 Dnr 2019-000415  

Svar på motion från Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) - 
Förbättra utbildningen i SFI 

Sammanfattning 

Motionärerna Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) föreslår att utbildningen i 
svenska för invandrare SFI ska förbättras. Det yrkas i motionen på att Lysekils 
kommun skyndsamt startar utbildning i SFI kvällstid.  

Mot bakgrund av att den intresseundersökning som genomfördes under våren 2020 
visade på ett svagt intresse, svårigheter med att bedriva SFI-studier kvällstid samt 
nuläget med covid -19, beslutade utbildningsnämnden 2020-12-16 att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-14 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-12-16, § 152 med tjänsteskrivelse  
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-10-21, § 140 
Motion 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulf Hanstål (M): Avslag på förvaltningens förslag, bifall till motionen. 

Emma Nohrén (MP): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

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

Reservation 

Ulf Hanstål (M), reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 54 Dnr 2021-000127  

Ledamotsinitiativ från Moderaterna angående färjetrafiken 
Lysekil/Skaftö 

Sammanfattning 

Moderaterna har genom Ulf Hanstål (M) väckt följande ärende, ledamotsinitiativ 
(KL 4 § 20): 

Under många år har de som arbetspendlar pendlar mellan Skaftö och fastlandet och 
inte arbetar enbart måndag-fredag utan även på helger varit hänvisade till att 
använda bil alternativt om sådan saknas tacka nej till erbjudna jobb då färjan inte 
går tidiga morgnar under lördagar/söndagar.  

För att bättre knyta samman Skaftö med fastlandet evenemangsmässigt vore det 
rimligt att färjetrafiken under sommarsäsongen förlängs med senare turer. 
Dessutom har många av våra företagare i Lysekil och på Skaftö problem att rekrytera 
säsongspersonal då det inte är möjligt att arbetspendla veckans alla dagar och det är 
heller inte möjligt att ta sig hem om arbetstiden är förlagd under den senare delen av 
dygnet. 

Moderaterna föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att i det fall trafiken inte 
hamnar i det ordinarie utbudet upphandla tilläggstrafik enligt följande: 

 Tidiga turer även lör/sön/helgdagar så det är möjligt att arbetspendla 

 Behålla och eventuellt utöka de sista turerna under veckans alla dagar 

 Utöka tidtabellen med ytterligare sena turer under sommarhalvåret 
förslagsvis 1 juni till 31 augusti. 

Beslutsunderlag 

Inkommit via e-post 2021-03-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ricard Söderberg (S): Att remittera ärendet till kommundirektören för utredning. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Ricard Söderbergs förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till kommundirektören för 
utredning. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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