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§ 38 Dnr 2022-000014 

Avsägelse som ersättare i styrelsen för LEVA i Lysekil AB 

Sammanfattning 

Margareta Edvall (LP) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i 
styrelsen för LEVA i Lysekil AB. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse 2022-03-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen och tackar Margareta Edvall 
för nedlagt arbete. 

Beslutet skickas till 

Margareta Edvall 
LEVA i Lysekil AB 
Kommunsekreteraren 
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§ 39 Dnr 2022-000015 

Fyllnadsval 

Sammanfattning 

Inga fyllnadsval genomfördes på sammanträdet. 
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§ 40 Dnr 2022-000025 

Bokslut och årsredovisning för år 2021 

Sammanfattning 

Lysekils kommuns resultat för 2021 blev 27,1 mnkr. För kommunkoncernen, vilken 
innefattar Lysekils kommun, bolagskoncernen Lysekils Stadshus AB, Rambo AB 
samt Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän uppgick resultatet efter finansiella 
poster till 50,7 mnkr.  

Kommunen gjorde ett bra resultat och redovisar ett positivt balanskravsresultat. 
Bedömningen är att kommunen har en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt 
perspektiv men det är svårare att göra en bedömning utifrån ett 
verksamhetsperspektiv, med den påverkan som pandemin haft på verksamheterna. 
Den samlade utvärderingen är att kommunen inte har god ekonomisk hushållning 
utifrån de kriterier som kommunfullmäktige beslutade i budget 2021. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-06, § 57 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-30 
Årsredovisning 2021 för Lysekils kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan-Olof Johansson (S), Ronald Rombrant (LP), Monica Andersson (C), Maria 
Granberg (MP) och Christina Gustavsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer 2021 års resultat- och balansräkning samt 
förvaltningsberättelse. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 41 Dnr 2022-000205 

Revisorernas granskning av årsredovisning 2021 i Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Revisionen i Lysekils kommun har 2022-04-08 överlämnat revisionsberättelsen för 
år 2021 till kommunfullmäktige. 

Revisionen bedömer sammantaget styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Pandemin har medfört att kommunen har erhållit omfattande extra ersättning från 
staten vilket bidragit till kommunens ekonomiska resultat. 

Revisionen bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Under året 
har inventering och bedömning skett av väsentliga hyreskontrakt utifrån hur de ska 
hanteras i förhållande till god redovisningssed. Inventering av resterande kontrakt 
bör ske under 2022 för att säkerställa att samtliga hyreskontrakt redovisas i enlighet 
med god redovisningssed. 

Revisionen bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit 
tillräcklig.  

Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 
samt de enskilda ledamöterna i dessa organ och godkänner kommunens 
årsredovisning för 2021. 

Beslutsunderlag 

Fullmäktigepresidiets förslag till beslut 
Revisionsberättelse för år 2021 med bilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan-Olof Johansson (S) och Ronald Rombrant (LP): Bifall till kommunfullmäktiges 
presidiet förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, kommunens nämnder samt de 
enskilda förtroendevalda i dessa beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att miljönämnden i mellersta Bohuslän och de 
enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Kommunfullmäktige noterar i protokollet att de fullmäktigeledamöter som under 
2021 varit ledamöter eller ersättare i nämnd eller styrelse inte deltar i beslutet i fråga 
om den egna nämnden eller styrelsen. 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen  
PwC 
Samtliga nämnder och styrelser 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän  
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 42 Dnr 2022-000137 

Årsredovisning 2021 samt revisorernas revisionsberättelse och 
granskning för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

Sammanfattning 

Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har upprättat 
årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2021. 

Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som bedömer sammantaget att 
direktionen i Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän har bedrivit verksamheten på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna 
har tillstyrkt att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen/styrelsen 
samt de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inga övriga synpunkter utan föreslår att 
godkänna årsredovisningen samt bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-06, § 58 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-24 
Årsredovisning 2021 för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner räddningstjänstsförbundets mitt Bohusläns 
årsredovisning för år 2021. 

Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för år 2021. 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
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§ 43 Dnr 2022-000020 

Uppföljning 1 för Lysekils kommun 2022 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 1 per februari 
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 26,3 mnkr vilket är 14,1 mnkr bättre än budgeterat resultat 
12,2 mnkr. Prognosen är osäker beroende på kostnadsökning för till exempel energi, 
livsmedel och transporter samt höjda räntor.  

Eventuella extrakostnader som uppstår till följd av insatser för flyktingmottagandet 
ska inte ska drabba enskilda nämnder utan finansiering får ske kommungemensamt, 
efter beslut i kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelseförvaltningen följer kostnadsutvecklingen och återrapporterar 
löpande till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-06, § 59 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-30 
Uppföljningsrapport 1 för Lysekils kommun 
Bilaga till uppföljningsrapporten  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 1 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att investeringar om totalt 6,9 mnkr beslutade eller 
påbörjade under 2021 som inte kunnat avslutas flyttas med till 2022 års 
investeringsbudget. 

Kommunfullmäktige godkänner att kommunen tar emot flyktingar till kommunen, 
med beslut av Migrationsverket. Om kommunen drabbas av extrakostnader får detta 
hanteras kommungemensamt, efter beslut i kommunfullmäktige. Underskott som 
uppstår inom en nämnd till följd av flyktingmottagande behöver inte återställas. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
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§ 44 Dnr 2021-000444 

Taxor för markupplåtelse och parkering i Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2021-09-30 beslut om Taxor för markupplåtelse 
och parkering för vidare hantering i kommunfullmäktige för beslut. Vid beredning i 
kommunstyrelsen 2021-11-03, § 179 återremitterades förslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden. Uppdraget innebar att; 

 minimera/förenkla antal enheter (kr/kvm, kr/år, kr/månad...) i taxan 

 att förenkla, se över och minimera antalet olika taxenivåer 

 täcka övriga verksamheter som inte är specifikt nämnda i taxedokumentet  

 dokumentet indelas i olika taxezoner utifrån "attraktivitet"  

Härtill ska särskilt beaktas att dokumentet ska vara enkelt att kommunicera samt 
förstå för allmänhet och näringsliv. Samtidigt ska regler för taxor för markupplåtelse 
och parkering ges en översyn så att differentiering mellan attraktivitet och 
säsongsanpassning uppmuntras. Därutöver bör det säkerställas att reglerna och 
taxorna står i samklang med varandra. Reglerna bör dessutom ges en språklig 
översyn. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har beaktat och justerat taxedokumentet enligt 
kommunstyrelsens synpunkter. Taxor för parkering har inte reviderats i dokumentet 
utan kvarstår som tidigare. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-06, § 63 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-24 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-03, § 17  
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse  
Reviderat förslag om taxor för markupplåtelse och parkering i Lysekils kommun 
Jämförelse av taxor med andra kommuner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade taxor för markupplåtelse i Lysekils 
kommun. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Trafikingenjör  
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§ 45 Dnr 2022-000211 

Flyktingmottagande Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Med anledning av det pågående kriget i Ukraina har flyktingströmmar från Ukraina 
till Europa och Sverige ökat kraftigt sedan krigets start 24 februari. Sveriges 
kommuner är ombedda att bidra aktivt i flyktingmottagande på olika sätt. 

Enligt ett inriktningsbeslut den 4 mars gavs samtliga förvaltningar och kommunala 
bolag i uppdrag att till den 20 mars skapa förmåga till ett strukturerat och effektivt 
mottagande av 200 flyktingar. Sedan den 11:e mars har Lysekils kommun tagit emot 
drygt 100 ukrainska medborgare på flykt.  

För att säkerställa uthållighet och kvalitet har en riskbedömning genomförts och 
dialog förts med kommunstyrelsens presidium. Kommunledningsgruppen har 
tillsammans med strategfunktioner beskrivit viktiga ställningstaganden för det 
fortsatta arbetet. I sammanfattning handlar inriktningen om att agera generöst men 
med bibehållen kvalitet för att skapa ett mottagande som möjliggör för barn och 
unga att gå i skolan och för vuxna att komma in i arbete och sysselsättning. 

Bedömningen är Lysekils kommun kan klara att ta emot totalt 300 personer på flykt 
med tillräcklig kvalitet. Arbetet kommer att innebära risker och kräver tydlig 
samverkan och ansvarstagande i samtliga nämnder och förvaltningar för att lyckas. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-06, § 72 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-01 
Skrivelse från Migrationsverket 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom bedömningen att Lysekils kommun kan 
hantera en nivå för mottagande av ukrainska medborgare på flykt om totalt  
300 personer varav 250 erbjuds plats på Badhusberget eller Lysekilshemmet. 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom LysekilsBostäders AB inriktning att hyra ut 
40 lägenheter på Badhusberget till Migrationsverket. 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom inriktningen att i Lysekilshemmet upplåta 
50 platser som evakueringsboende under som längst tre månader för att därefter 
övergå till långsiktigt boende. 

Kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden uppdraget att ansvara för 
verksamheten vid Lysekilshemmet och den koordinering det innebär. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
LysekilsBostäder AB 
LEVA i Lysekil AB 
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§ 46 Dnr 2022-000100 

Lysekils kommuns kommunikationspolicy 

Sammanfattning 

Lysekils kommun är en offentlig och politiskt styrd organisation som arbetar för 
dem som bor, lever och verkar i kommunen. Med en policy för kommunikation 
tydliggör kommunfullmäktige vad som gäller för arbetet med information och 
kommunikation i Lysekils kommun. 

De gemensamma principer och förhållningssätt som anges hjälper verksamheten att 
förmedla en helhetssyn, stärka bilden av kommunen och skapa delaktighet både 
internt och externt. 

Policyn lägger också grunden för det strategiska kommunikationsarbetet och den 
dagliga kommunikationen med invånare, kunder, företagare, besökare, medarbetare 
och andra intressenter. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-06, § 67 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15 
Policy för kommunikation 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Lysekils kommuns policy för kommunikation.  

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och förvaltningar  
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§ 47 Dnr 2021-000152 

Revidering av kulturmiljöprogram 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-05 att återremittera förslaget till revidering av 
Kulturmiljöprogram till samhällsbyggnadsnämnden med hänvisning till att 
programmet kan innebära konsekvenser för bygglov på utpekade områden i 
kulturmiljöprogrammet.  

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet vid sitt nämndsmöte 2021-11-04.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens rekommendation till samhällsbyggnadsnämnden 
var att ”samhällsbyggnadsnämndens svarar kommunstyrelsen att man inte har 
något att invända mot ett antagande av reviderat kulturmiljöprogram”.  

Ärendet kom åter upp på samhällsbyggnadsnämndens möte 2021-12-09 och 
nämnden beslutade då att svara kommunstyrelsen: 

 Man önskade att kulturmiljöprogrammet omarbetas på ett sådant sätt att det 
är ett mer övergripande dokument som ger vägledning för förvaltning och 
samhället hur vi vill hantera alla våra kulturmiljöer.  

 Nämnden vill se ett kulturmiljöprogram som sveper över en större tidsperiod 
och ger samhället möjlighet att på ett säkert sätt implementera ny bebyggelse 
utan att våra unika kulturmiljöer påverkas på ett negativt sätt. 

 Man önskade att programmet minskar på utpekande av enskilda bebyggelser 
samt att dokumentet kortas ned.  

 De områden som finns i kulturmiljöprogrammet är stora vilket innebär att 
det endast kommer finnas vissa typer av bebyggelse i dessa områden. Vi 
måste ge samhället möjlighet att ge alla våra olika tidsepoker sina avtryck. Vi 
ska lämna ett avtryck även ifrån vår tid till nästa generation. Likväl som att 
bevara behöver vi hitta samspel mellan olika tidsperioder. 

Efter dialog med kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens presidier har 
förvaltningen gjort förtydliganden i kommunens reviderade kulturmiljöprogram. 
Det framgår nu tydligare att utveckling i förening med bevarande är av stor vikt med 
avseende på kommunens samhälls- och bebyggelseutveckling. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-06, § 66 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15 
https://storymaps.arcgis.com/collections/6e0f01d3ff9945a1af0dbe8f92d40e07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Monica Andersson (C): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Maria Granberg (MP) och Håkan Smedja (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs 

Ja-röst till kommunstyrelsens förslag. 

Nej- röst för avslag. 

Omröstningsresultat 

Med 23 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag, se omröstningsbilaga 1. 

Reservation 

Monica Andersson (C) anmäler skriftlig reservation. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderat kulturmiljöprogram för Lysekils kommun. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och förvaltningar 
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Bilaga 1 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 47 

JA     NEJ   AVST 

S Jan-Olof Johansson X X   
S Christina Gustafson  X X   
S Ricard Söderberg  X X   
S Siv Linnér   X X   
S Margareta Carlsson  X X   
S Anders Söfting Anette Björmander X X   
S Roger Siverbrant Stefan jansson X X   
L Håkan Kindstedt  Britt-Marie Didriksson X X   
L Ann-Charlotte Strömwall    - - - - 
C Monica Andersson  X  X  
C Siw Lycke   X  X  
M Ulf Hanstål   X X   
M Lars Setterberg  X X   
M Wictoria Insulan  - - - - 

MP Maria Granberg  X X   
V Håkan Smedja  X X   
V Therése Persson  Kurt Hagel X X   
K Yngve Berlin   X X   
K Britt-Marie Kjellgren  X X   

LP  Jeanette Janson X X   
LP Ronald Rombrant  X X   
LP Ronny Hammargren  X X   
LP Bo Gustafsson   X X   
LP  Annette Calner  X X   
LP Gert-Ove Forsberg  X X   
LP Fredrik Häller   X X   
SD Christoffer Zakariasson  Piotr Warta X  X  
SD Daniel Arvidsson X  X  
SD Lillemor Antonsson X  X  
SD Tommy Westman Carina Holgersson X  X  
S Klas-Göran Henriksson X X   
  29 23 6  
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Reservation från Monica Andersson (C) och Siw Lycke (C) 

Vi i Centerpartiet står fast för våra åsikter gällande kulturmiljöprogrammet. Vi anser 
att de förändringar som samhällsbyggnadsnämnden lyfter är viktiga att göra. 
 
"- Man önskade att kulturmiljöprogrammet omarbetas på ett sådant sätt att det är 
ett mer övergripande dokument som ger vägledning för förvaltning och samhället 
hur vi vill hantera alla våra kulturmiljöer. 
 
− Nämnden vill se ett kulturmiljöprogram som sveper över en större tidsperiod och 
ger samhället möjlighet att på ett säkert sätt implementera ny bebyggelse utan att 
våra unika kulturmiljöer påverkas på ett negativt sätt. 
 
− Man önskade att programmet minskar på utpekande av enskilda bebyggelser samt 
att dokumentet kortas ned. 
 
− De områden som finns i kulturmiljöprogrammet är stora vilket innebär att det 
endast kommer finnas vissa typer av bebyggelse i dessa områden. Vi måste ge 
samhället möjlighet att ge alla våra olika tidsepoker sina avtryck. 
Vi ska lämna ett avtryck även ifrån vår tid till nästa generation. Likväl som att 
bevara behöver vi hitta samspel mellan olika tidsepoker" 
 
Vi måste även lyssna på våra invånare och föreningar i kommunen som var tydliga i 
sina samrådsyttranden till översiktsplanen att dokument likt detta inte ska vara så 
försvårande och komplicerade.  
 
Vi anser att det finns tid och möjligheter att göra ett kulturmiljöprogram som är mer 
övergripande och i enlighet med invånarnas och samhällsbyggnadsnämndens tycke. 
Vi anser även att tjänstepersonerna inte tagit med sig politikens åsikter i frågan. Vi 
har sedan första syn av programmet varit skeptiska till ett sådant komplicerat och 
detaljerat dokument. Med detta som grund så reserverar vi oss till detta beslut. 
 
 
Monica Andersson (C) 
Siw Lycke (C)  
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§ 48 Dnr 2022-000172 

Program för evenemang 

Sammanfattning 

På uppdrag av kommundirektör påbörjades 2019 arbetet med en 
evenemangsutredning och efter ett uppehåll i arbetet färdigställdes en rapport under 
2021. Genom ett medvetet, konsekvent och långsiktigt arbete med att främja 
hållbara evenemang, ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv skapas goda 
möjligheter att konkret jobba med implementering av kommunens vision och i 
enlighet med Agenda 2030.  

Evenemangsutredningen behandlar hur kommunen bör organisera sitt arbete för att 
säkerställa kvalitet och hållbarhet i verksamheten samt god ekonomiuppföljning i 
samband med evenemang. Detta skapar förutsättningar för att kunna stötta externa 
arrangörer samt vidareutveckla kommunens egna evenemang. 

Utifrån utredningens resultat har förvaltningen tagit fram ett förslag till 
styrdokument för att hantera hur Lysekils kommun arbetar med evenemang, 
”Program för evenemang”. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-06, § 64 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-25 
Program för evenemang 
Evenemangsutredning 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Monica Andersson (C): Återremiss på ärendet så man tydliggör ansvarsfrågorna 
inom bidrag direktriktat till kultur och fritids arrangemang.  

Ulf Hanstål (M), Daniel Arvidsson (SD), Maria Granberg (MP) och Jan-Olof 
Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar Program för evenemang. Beslutet gäller även för 
kommunens helägda bolag.  

Beslutet skickas till 

Utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Kommunala helägda bolag   
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§ 49 Dnr 2022-000155 

Lysekils kommuns cykelplan  

Sammanfattning 

I budget 2021 fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en cykelplan för 
Lysekils kommun med inriktning att göra det möjligt för fler att välja cykeln. Planen 
ska hjälpa förvaltningarna att planera för nya cykelvägar men också för att göra hela 
cykelnätet attraktivare och i förlängningen öka andelen cyklande i kommunen och 
minska resorna med bil. I planen finns förslag i vilken ordning man ska bygga ut 
cykelnätet och vilka kostnader det kan röra sig om. 

Förslaget är framtaget i dialog med kommundirektörens ledningsgrupp. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-06, § 70 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-03, § 25 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-01-31 
Lysekils kommuns cykelplan 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Granberg (MP), Ronald Rombrant (LP) och Jan-olof Johansson (S): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Lysekils kommuns cykelplan med ändringen att 
man ska prioritera framtagande av en alternativ dragning för sträckan Lyse – 
Gåseberg samt att stryka meningen om att prioritera sträckan lågt i cykelplanen.  

Kommunfullmäktige beslutar att kommunen gör en översyn över 
säkerheten/avskiljning mellan bil och gång/cykelväg vid Landsvägsgatan mellan 
ovalen och avfarten till Mariedal. 

Lysekils kommuns cykelplan ska beaktas i kommunens parkeringsstrategi. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Trafikingenjör 
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§ 50 Dnr 2022-000156 

Riktlinjer för foodtrucks, matvagnar och kafévagnar i Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Konceptet foodtruck är en global trend som innebär att mark tillfälligt upplåts för en 
lätt lastbil eller släpvagn (matvagn) som säljer olika typer av färdiglagade maträtter 
till förbipasserande.  

Efter försöksverksamhet med foodtrucks/matvagnar behöver kommunen riktlinjer 
att förhålla sig till för en trivsam och säker verksamhet för detta ändamål. 

Förslaget är förankrat i kommundirektörens ledningsgrupp. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-06, § 69 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-03, § 26 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-01-31 
Riktlinjer för foodtrucks, matvagnar och kafévagnar i Lysekils kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulf Hanstål (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Riktlinjer för foodtrucks, matvagnar och kafévagnar 
i Lysekils kommun. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Trafikingenjör  
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§ 51 Dnr 2022-000154 

Riktlinjer för kommunens tjänstebilar 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-03, § 24 att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna framtagna riktlinjer för kommunens tjänstebilar.  

Riktlinjerna är framtagna utifrån Lysekils kommuns klimatmål och beslut att 
kommunens tjänstefordon ska vara fossilfria 2030. Riktlinjer omfattar samtliga 
förvaltningar och nämnder i Lysekils kommun, och respektive förvaltning ansvarar 
för att riktlinjernas efterlevs. Riktlinjerna behandlar inköp, tillhandahållande och 
avyttring av fordon samt uppföljningsrutiner. 

Förslaget är förankrat i kommundirektörens ledningsgrupp. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-06, § 68 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-03, § 24 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-02-02 
Riktlinjer för kommunens tjänstebilar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för kommunens tjänstebilar. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och förvaltningar 
Trafikingenjör  
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§ 52 Dnr 2022-000120 

Godkännande av nya stadgar för KHF Lysekils Omsorgsbostäder 

Sammanfattning 

Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils Omsorgsbostäder har inkommit med 
begäran om att kommunen ska godkänna nya stadgar för föreningen. Förvaltningen 
har inget att erinra mot beslutet om nya stadgar.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-06, § 60 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-22 
KHF Lysekils omsorgsbostäders handlingar  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Att ärendet återremitteras med syftet att dialog först ska 
föras mellan företrädare för KHF Lysekils omsorgsbostäder och kommunen, 
förslagsvis kommunstyrelsens presidie om bl. a. frågetecken i följande punkter:  

 Vad exakt avses med ”Kommunens skriftliga godkännande” i § 36 och § 47?  

 I § 53 står när det gäller revisorer: Därutöver kan Kommunen utse en revisor 
med en suppleant”. Denna otydlighet om vad som gäller har lett till 
funderingar hos kommunrevisionen om de har något uppdrag att utföra i i 
KHF. Det leder till en oklarhet om kommunrevisionen ska beställa tjänster hos 
den professionella revisionen. Och otydligheten leder också till ett huvudbry 
huruvida ledamöter ska nomineras till uppdrag som lekmannarevisorer inför 
ny mandatperiod.  

 Det framgår inte om styrelsens ledamöter omfattas av reglerna för offentlighet 
och sekretess. Om ledamöterna inte omfattas av reglerna för offentlighet och 
sekretess bör detta framgå.  

 De ledamöter som kommunfullmäktige utser har inte fått några som helst 
instruktioner vad de ska styras av. De ledamöter som kommunen utser ska väl 
rimligtvis representera Lysekils kommun? Var framgår det vad dessa 
ledamöter ska ledas av i sitt styrelsearbete? Det står heller inget om detta i 
tjänsteskrivelsen.  

 I § 47 står det att ”Beslut angående ny ekonomisk plan ”fordras kommunens 
skriftliga godkännanden. Vad avses med ”ekonomisk plan”? Är det detsamma 
som KHFs kommande års budget? Eller vad avses? Och igen, vad åsyftas med 
”kommunens skriftliga godkännande”?  

 I § 26 Förverkandegrunder punkt 9 ”Brottsligt förfarande m.m.” står: ”om 
lägenheten helt eller till väsentlig del används för sådan näringsverksamhet 
eller liknande verksamhet som är brottslig eller där brottsligt förfarande ingår 
till en inte oväsentlig del eller användas för tillfälliga sexuella förbindelser mot 
ersättning. Om det är nödvändigt att föreningen har med detta stadgarna, bör 
inte denna typ av ”regler” i så fall ligga i ett annat dokument? 
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Ulf Hanstål (M): Bifall till Ronald Rombrants återremissförslag. 

Jan-Olof Johansson (S) och Christina Gustavsson (S): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med hänvisning till Ronald 
Rombrants m.fl. förslag till återremiss. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
KHF Lysekils omsorgsbostäder 
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§ 53 Dnr 2022-000119 

Godkännande av försäljning av Läkarvägen 1 

Sammanfattning 

Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils Omsorgsbostäder har för avsikt att sälja 
Läkarvägen 1, del av Tuntorp 4:156 och enligt stadgarna ska kommunen godkänna 
försäljningen. Förvaltningen har inget att erinra mot försäljningen.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-06, § 61 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-22 
KHF Lysekils omsorgsbostäders handlingar  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils 
Omsorgsbostäders försäljning av Läkarvägen 1, del av Tuntorp 4:156. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
KHF Lysekils omsorgsbostäder  
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§ 54 Dnr 2022-000171 

Motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) - Rensa kommunens mark i 
centrala Lysekil 

Sammanfattning 

Ann-Charlotte har i en motion föreslagit kommunen rensa sin mark nedanför berget 
"Vidablick", nedskräpning i området rensas, samt man upplyser att det är förbjudet 
att kompostera och slänga skräp i området. 

Beslutsunderlag 

Motion 2022-03-05 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden 
och kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 

Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 55 Dnr 2022-000212 

Motion från Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) - Skapa en 
generationsblandad motion -och spontanidrottsplats på Slättevallen 

Sammanfattning 

Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) har i en motion föreslagit att planera 
och skapa en generationsblandad motion -och spontanidrottsplats på Slättevallen. 

Beslutsunderlag 

Motion 2022-04-04 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 

Motionärerna 
samhällsbyggnadsnämnden 
utbildningsnämnden 
kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 56 Dnr 2022-000231 

Motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) - 
Handlingsplan för att förebygga hedersvåld och hedersförtryck 

Sammanfattning 

Motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) har i en 
motion föreslagit att kommunen utarbetar en kommunövergripande plan för att 
förebygga och motverka hedersvåld och hedersförtryck. 

Beslutsunderlag 

Motion 2022-04-11 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till socialnämnden och 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 

Motionärerna 
socialnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 57 Dnr 2022-000230 

Motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) - 
säkerhet på kommunens skolor 

Sammanfattning 

Motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) har i en 
motion föreslagit att samtliga skolor i Lysekils kommun identifiera potentiella 
risker, identifiera respektive skolas status gällande säkerhet samt att kommunen 
övergripande initierar och planerar aktiviteter som leder till en optimerad 
säkerhetsnivå på kommunens samtliga skolor. 

Beslutsunderlag 

Motion 2022-04-11 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 

Motionärerna 
utbildningsnämnden 
kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 58 Dnr 2022-000185 

Anmälningsärende till kommunfullmäktige 2022-04-20 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärenden i protokoll  
2022-04-20: 

 Beslut från Länsstyrelsen - Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige 

 Beslut från förvaltningsrätten i Göteborg ang överklagande av beslut om 5G - 
överklagandet avslås 
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