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§ 27 Dnr 2022-000001 

Muntlig information på kommunstyrelsen 2022-03-02 

Sammanfattning 

Näringslivsstrategi 

- Reneé Daun, näringslivsstrateg lämnar rapportering kring aktiviteter och 
åtgärder av näringslivsstrategi 2030,  

ÖP 

- Kristina von Schenck Johansson, processledare och Cecilia Lindström, 
arkitekt från Arkverk, lämnar en sammanfattning av inkomna yttranden av 
samrådshandlingen för ny översiktsplan ÖP i Lysekils kommun.  
 
Med samrådsredogörelsen som underlag ska en ny version av planförslaget 
arbetas fram, till en utställningshandling som ska godkännas av 
kommunstyrelsen senare i vår.  
 
Under samrådet har synpunkter lyfts som stärker behovet av utredningar och 
framtagande av fördjupade planer och program.   

- Kulturmiljöprogram 

- Ekosystemtjänstanalys 

- Klimatanpassningsplan 

- Utredning av ny infartsväg i norra Lysekil 

- Markförsörjningsplan 

- Vattenförsörjningsplan 

- Utredning kring omvandling av fritidshusområden 

 

Medarbetarenkät 

- Anna-Karin Larsson Kenstanlis, HR specialist, redovisar medarbetarenkäten. 
Enkäten genomförs vartannat år. Under hösten 2021 gick enkäten ut till 1 380 
medarbetare, och 971 svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 70,3 procent. 
Utifrån resultatet av medarbetarenkäten har kommunen fått ett bra underlag 
att arbeta vidare med utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 

Heltidsresan 

- Anna-Lena Grundberg, HR specialist, redovisar uppdraget och projektet om 
heltidsresan. Sedan 2017 driver Lysekils kommun projektet heltidsresan och 
projektet har omfattat samtliga förvaltningar. Projektet avslutas nu för att 
övergå som en del i ordinarie verksamhetsplanering. 
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Årsrapport 2021 för kommunstyrelsen 

- Karolina Samuelsson, kommundirektör redogör för årsrapport 2021 för 
kommunstyrelsen. 
 
Förvaltningens har under året arbetat med fyra prioriterade 
utvecklingsområden:  
- Styrning och ledning  

- Lysekils kommun - en attraktiv arbetsgivare 

- Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering  

- Ett förbättrat företagsklimat.  

Uppföljningen visar att en rad insatser och åtgärder genomförts som har 
skapat förbättring och förvaltningen har en budget i balans. Corona 
pandemin har fortsatt haft en avgörande betydelse i verksamheterna.   

 

Säkerhetsläget 

- Joakim Hagetoft, säkerhetsstrateg, ger information om det 
säkerhetspolitiska läget – ur ett lokalt perspektiv med anledning av president 
Putins invasion av Ukraina.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
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§ 28 Dnr 2022-000034 

Rapportering kring aktiviteter/åtgärder av näringslivsstrategi 2030 

Sammanfattning 

Enligt Näringslivsstrategi 2030 ska verksamheterna, utifrån styrmodellen som 
används i Lysekils kommun, ta ansvar för synen på kommunala verksamheter och 
resultaten av insatser som görs i verksamheterna. Mot bakgrund av detta är det 
därför upp till varje verksamhet att identifiera hur man kan bidra till ett förbättrat 
företagsklimat och sätta relevanta mål samt följa upp dessa.  

I föreliggande tjänsteskrivelse redogörs för hur samtliga förvaltningar avser arbeta 
för ett förbättrat företagsklimat under 2022. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): att ärendet återremitteras för att kompletteras med en 
rapport som konkretiserar vilka aktiviteter som ska genomföras, dvs i linje med 
kommunstyrelsens beslut 2020-10-07 vad som ska göras, när det ska vara klart och 
vem som ansvarar för genomförandet. 

Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

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

Omröstning begärs 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag 

Nej-röst för återremiss 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster och 2 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras 
idag. 
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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   

Annette Calner LP  X  

Ulf Hanstål M X   

Ricard Söderberg S X   

Yngve Berlin K X   

Summa  7 2  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förvaltningarnas redovisning av aktiviteter 2022. 

Reservation 

Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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Reservation från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsen beslut 2022-03-
02 - Rapportering kring aktiviteter/åtgärder av näringslivsstrategi 2030 

 

Bland Sveriges 290 kommuner placerade vi oss i Svensk Näringslivs senaste ranking 
(2021) på plats 277. Det tycker vi i Lysekilspartiet är fullständigt oacceptabelt.  

Helt avgörande för att det i Lysekil ska skapas jobb, för att vi ska locka företag till 
oss och för att befintliga företag ska utvecklas är att vi har ett bra företagsklimat.  

Mot bakgrund av att kommunens huvudort ligger längst ut på ett näs, till vilket man 
endast når med färja eller genom att köra flera mil på en 70/80-väg är det särskilt 
viktigt att dessa nackdelar vägs upp av andra fördelar. Uppenbarligen lyckas vi inte 
uppväga dessa infrastrukturella nackdelar.  

Kommunfullmäktige har antagit en näringslivsstrategi. Innan fullmäktige antog 
näringslivsstrategin föreslog Lysekilspartiet i oktober 2020 att målsättningarna, 
planeringsaktiviteterna och inte minst uppföljningen väsentligt skulle skärpas. Detta 
blev också kommunstyrelsens beslut, inget parti reserverade sig emot beslutet.  

Nu har förvaltningen kommit tillbaka med ett förslag på aktiviteter. De förslag som 
kommunstyrelsen nu hade att godkänna menar vi är otydliga och luddiga. Och 
omöjliga att följa upp.  

Mot denna bakgrund föreslog vi att ärendet skulle återremitteras för att 
kompletteras med en rapport som konkret och tydligt anger vilka aktiviteter 
förvaltningarna ska genomföra under 2022. Det vill säga i linje med 
kommunstyrelsens tidigare beslut om vad som ska göras, när det ska vara klart och 
vem som ansvarar för genomförandet.  

Vi fick inte stöd från något parti i detta förslag, trots att flera partiet säger sig vilja 
förbättra företagandets villkor i kommunen. Mycket förvånande! 

Vi noterar också att det som nämnderna/förvaltningarna ska genomföra fastställs på 
avdelningsnivå, alltså långt ned i organisationen. Såvitt vi har förstått sammanställs 
aktiviteterna inte ens på förvaltningsnivå. En av kommunstyrelsens viktigaste 
uppgift är att leda och samordna förvaltningen av kommunen. Vi frågar oss hur 
kommunstyrelsen ska kunna ta ansvar för denna uppgift när det inte ens på 
förvaltingnivå går att få en tydlig och konkret bild över vilka aktiviteter som ska 
bedrivas under 2022. 

 

Ronald Rombrant, gruppledare Lysekilspartiet   
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§ 29 Dnr 2021-000361 

Beslut om samrådsredogörelse Översiktsplan, ÖP, för Lysekils 
kommun 

Sammanfattning 

Enligt Plan- och bygglagen ska alla Sveriges kommuner ha en aktuell översiktsplan 
(ÖP). Planen ska redogöra för hur kommunen avser att använda, utveckla och 
bevara sina mark- och vattenområden i ett långsiktigt perspektiv.   

Det är en lång process att ta fram en översiktsplan och förankringen sker i flera steg. 
Processen för ÖP Lysekil 2022 startade med ett program som godkändes av 
kommunstyrelsen 2015.  

Utifrån programmet togs en första formell version av planförslaget fram, en 
samrådshandling. Den digitala samrådshandlingen har efter godkännande i 
kommunstyrelsen varit ute på samråd under perioden 1 november till och med 31 
december 2021.  

Under samrådet har 215 yttranden inkommit från myndigheter och offentliga 
organisationer, kommunala förvaltningar, nämnder och bolag, politiska partier, 
grannkommuner, föreningar och kommuninvånare. 

Inkomna synpunkter har nu sammanställts och sammanfattas. Förslag till fortsatt 
arbete redovisas i samrådsredogörelsen. Med samrådsredogörelsen som underlag 
ska en ny version av planförslaget arbetas fram, en utställningshandling som ska 
godkännas av kommunstyrelsen. 

Förvaltningen föreslår att det fortsatta arbetet med utformningen av planförslaget 
sker i nära dialog med den sedan tidigare utpekade politiska referensgruppen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-04 
Samrådsredogörelse 
https://storymaps.arcgis.com/collections/00a0f56753504bf08c5cd8f422371b57 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till samrådsredogörelse gällande ny 
översiktsplan för Lysekils kommun. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 30 Dnr 2022-000046 

Redovisning av medarbetarenkäten  

Sammanfattning 

I Lysekils kommun genomförs vartannat år en medarbetarenkät för att följa upp 
psykosocial hälsa på arbetsplatsen samt organisatorisk och social arbetsmiljö.  

Under hösten 2021 gick enkäten ut till 1380 medarbetare. 971 svarade, vilket ger en 
svarsfrekvens på 70,3 procent.  

Resultatet visar att medarbetarna bemöter varandra väl i kommunen, man upplever 
arbetet som meningsfullt och är väl insatt i mål och bidrar aktivt till att uppgifter 
genomförs, utifrån verksamheternas mål.  

Chefer behöver bli bättre på att visa mer uppskattning och ge feedback till sina 
medarbetare. Uppföljning av mål och utvärdering av dessa, är områden att förbättra 
för verksamheten. Mer meningsfulla möten önskas och förutsättningar för 
medarbetare att vara delaktiga. Kommunen behöver vidare blir bättre på att 
informera om hur medarbetare anmäler kränkande särbehandling. Som 
medarbetare upplever man att balansen mellan arbete och fritid kan bli bättre.  

En hög arbetsbelastning och långa perioder av arbete på distans kan ha påverkat 
resultatet, då möjligheten till kollegialt lärande och dialog har minskat och i och med 
detta påverkat medarbetares motivation och känslan av meningsfullhet. 

Utifrån resultatet av medarbetarenkäten har kommunen fått ett bra underlag att 
arbeta vidare med utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-03 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av det kommunövergripande resultatet 
av medarbetarenkäten för 2021. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 31 Dnr 2022-000043 

Redovisning av uppdraget heltidsresan 

Sammanfattning 

För att klara av välfärdens rekryteringsutmaningar är möjligheten till 
heltidsanställning en väldigt viktig faktor.   

I uppstarten av heltidsresan genomlystes förvaltningarna, utifrån behovet i 
verksamheterna. I samtliga förvaltningar har medarbetare getts möjlighet att höja 
sina sysselsättningsgrader. Med anledning av pandemin har arbetet inom 
socialförvaltningen dragit ut i tid men är på gång med full kraft under 2022.  

Sammantaget ses en ökning av andelen heltider med från 64 procent till 70 procent 
från 2017 till 2020. Under 2021 har ytterligare insatser gjorts men fullödig statistik 
är ännu ej tillgänglig. 

Arbetet har nu blivit en integrerad del i ordinarie verksamhet vilket gör att projektet 
kan avslutas och fortsatt rapportering kan ske inom ordinarie 
verksamhetsuppföljning.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-07 
Projektplan 
Slutrapport heltidsresan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av slutredovisningen av det kommunövergripande 
resultatet av projektet heltidsresan för Lysekils kommun. Projektet slutförs härmed 
och övergår framåt som en del i ordinarie verksamhetsplanering och uppföljning. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen  
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 32 Dnr 2021-000024 

Årsrapport 2021 för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Årsrapporten för kommunstyrelsen redovisar ansvaret som nämnd för 
kommunstyrelseförvaltningen. Uppföljningen av kvalitetsperspektiven visar att 
arbetet i relation till målgrupperna nått goda resultat gällande interna 
stödfunktioner. Önskade nivåer är inte nådda vad gäller kommunikation, näringsliv 
och trygghet. Gällande verksamhet visar nöjda kunder att arbetet bedrivs väl men 
här behövs ett arbete för att identifiera vilka kvalitetsfaktorer som kan bidra till ökad 
processeffektivitet framåt. Medarbetarperspektivet visar goda resultat kring 
attraktivitet men arbetsmiljö når inte målen. Ekonomin är i balans. 

Förvaltningen har under året arbetat med fyra prioriterade utvecklingsområden; 
Styrning och ledning, Lysekils kommun - en attraktiv arbetsgivare, 
Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering samt Ett förbättrat 
företagsklimat. Uppföljningen visar att en rad insatser och åtgärder genomförts som 
har skapat förbättring. Effekter har nåtts men är samtidigt svåra att följa. Resultaten 
är fortfarande inte så starka att målen kan anses uppfyllda varför fortsatt arbete 
krävs också under 2022. 

Antalet medarbetare i förvaltningen är relativt stabilt över tid och vid årets slut 
fanns 45 anställda. Sjukfrånvaron nådde 7,4 procent vilket är en försämring och en 
trolig effekt av pandemin. 

Förvaltningen hade för året en total budget på ca 73,5 mnkr och ett positivt resultat 
på ca 2 mnkr. Det ekonomiska läget visar en budget i balans vilket bedöms ge goda 
förutsättningar också för kommande år. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-18 
Årsrapport 2021 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner årsrapport för kommunstyrelsen 2021.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 33 Dnr 2022-000029 

Bokslutsberedning 2021 

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 25,7 mnkr vilket är högre än  
2 procent av kommunens totala budget. 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till justerat resultat och 
över/underskott för respektive nämnd/styrelse. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-09 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa respektive nämnds justerade resultat för 
2021 i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.  

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utvärdera dagens 
budgetmodell och återkomma med förslag till revideringar att gälla inför budgetåret 
2024. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och förvaltningar 
Ekonomiavdelningen  
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§ 34 Dnr 2022-000083 

Ansökan om kommunal borgen för trygghetsboende, nybyggnation av 
30 nya trygghetslägenheter på Läkarvägen 3 i Brastad 

Sammanfattning 

Kommunen har fått en ansökan från KHF Lysekils Omsorgsbostäder om kommunal 
borgen som säkerhet för att finansiera 30 trygghetslägenheter i Brastad om 98,5 mnkr.  

Byggnationen är tänkt att ske i samarbete med Riksbyggen och för att kunna 
finansiera byggnationen såg föreningen behov av att Lysekils kommun ger 
föreningen borgen på lån. 

Det är en komplex fråga som behöver utredas och förvaltningen föreslår att 
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda ansökan och belysa ärendet 
utifrån olika faktorer och risker. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-17 
Ansökan från KHF Lysekils omsorgsbostäder 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars Björneld (L): Ändringsförslag att ta bort LysekilsBostäder AB från förslag till 
beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Lars Björnelds förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 
socialförvaltningen utreda förutsättningarna för att bevilja kommunal borgen och 
återkomma med förslag till beslut under året. 

Beslutet skickas till 

KHF Lysekils Omsorgsbostäder 
Socialförvaltningen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 35 Dnr 2022-000017 

Delegationsbeslut 2022 - kommunstyrelsen  

Sammanfattning 

Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelseförvaltningen. 

Kommunstyrelsens ordförande 

• Granitkusten - bidrag till middag 

Kommundirektör 

• Attestförteckning 2022-02-11 för kommunstyrelseförvaltningen 

Administrativ chef 

• Verksamhets- och lokalbidrag till föreningar och organisationer 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll 2 mars 2022. 

 



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2022-03-02 

 

17 (28) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 327B334CE29947551265CADC1ED3FCCD06528315F5 

 

 

§ 36 Dnr 2022-000006 

Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2022-03-02 

Sammanfattning 

  

• Protokoll från KHF Lysekils Omsorgsbostäder - styrelsemöte 2022-01-28 
samt extrastämma  

• Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-27, § 4 - 
Remissvar på en förbättrad förpackningsinsamling, nya roller för kommuner 
och producenter  

• Snabbprotokoll från Fyrbodals kommunalförbund 2022-02-03 

• Protokollsutdrag från Munkedals kommun 2022-01-17, § 8 - Uppdrag 
avfallsplan Rambo 

• Protokollsutdrag från Munkedal kommun 2022-01-17, § 7 - Genomlysning av 
Rambo 

• Styrelseprotokoll nr 7, 2021-12-14 - Havets Hus i Lysekil AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll 
2 mars 2022. 
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§ 37 Dnr 2022-000002 

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör 

Sammanfattning 

Kommundirektören informerar om: 

• Sammanställning av årsbokslut 2021 

• Påbörjad budgetprocess inför 2023 

• Pandemiteamet avslutat men i stället har avstämningar om säkerhetsläget 
införts 

• Samverkan med Sotenäs och Munkedal 

• Aktuella frågor i Lysekils Stadshus AB 

• Utvärdering styrmodellen för att utveckla 

• Flera rekryteringar pågår  

• Kommunstyrelseförvaltningen kommer att påbörja frukostmöten 

• Stärker internkommunikationen på Intranätet  

• Stärkt arbete lönebildning i egen förvaltning 

• Återgång till arbetsplatsen utan restriktioner 

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar: 

• Avstämningsmöte med Trafikverket 

• 14 februari genomfördes möte om hållbar ålderdom på Skaftö  

• Evenemangsutredning   

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
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§ 38 Dnr 2022-000082 

Godkännande av granskningsutlåtande och antagande av detaljplan för 
Sävens camping, Lyse 1:3 m.fl. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Sävens 
camping, Lyse 1:3 m.fl.  

Syftet med detaljplanen är att förbättra situationen i området genom planmässig 
reglering av mark- och vattenområden. Detta gäller för verksamheten, 
uppställningsplatser inom strandskyddat område samt förhållande till kringliggande 
fastigheter. 

Detaljplanen omfattar fastigheterna Lyse 1:3 och en arrenderad del av Lyse 1:27. 

Kommunstyrelseförvaltningen anser att detaljplanens intentioner bidrar till 
möjligheterna att nå visionen och de mål som antagits. Förvaltningen konstaterar 
vidare att relevanta kommunala styrdokument beaktats i förslaget. 

Planförslaget anses vara förenligt med översiktsplanen för Lysekils kommun, ÖP 06. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-05 
Checklista för Sävens camping, Lyse 1:3 m.fl. Lyse, Lysekils kommun  
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-27, § 10 med bilagor 
https://lysekil.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-
detaljplaner/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/lyse.html 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Sävens 
camping, Lyse 1:3 m.fl. Lyse, Lysekils kommun. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 39 Dnr 2022-000086 

Koncernbidrag från LysekilsBostäder AB till Lysekils Stadshus AB i 
bokslut 2021 

Sammanfattning 

Styrelsen för Lysekils Stadshus AB har den 2 februari 2022 beslutat att godkänna att 
LysekilsBostäder AB lämnar 722 tkr i koncernbidrag till Lysekils Stadshus AB per 
den 31 december 2021. 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 2022-02-17 
Protokollsutdrag från Lysekils Stadshus AB 2022-02-02, § 6 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yngve Berlin (K): Avslag på förvaltningens förslag. 

Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att LysekilsBostäder 
AB lämnar 722 tkr i koncernbidrag till Lysekils Stadshus AB per den 31 december 
2021. 

Reservation 

Yngve Berlin (K), anmäler blank reservation. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 40 Dnr 2021-000400 

Revidering av regler för kommunalt partistöd Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Förvaltningen har gjort en översyn av reglerna för kommunalt partistöd och har 
tittat på andra kommuner runt om i landet, inga större förändringar är gjorda. 

Reglerna innebär att lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den 
kommunala demokratin. Varje kommun bestämmer om partistöd ska betalas ut och 
hur stort stödet ska vara. 

Partier som får partistöd ska redovisa vad stödet har används till och ska lämna in 
redovisning till kommunen senast 30 juni året efter att stödet har betalats ut.   

Förvaltningen föreslår att varje parti årligen får ett grundstöd på 9 000 kronor och 
mandatstöd på 12 000 kronor per mandat och år. Beloppen justeras med 
regeringens fastställda prisbasbelopp. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-09 
Regler för kommunalt partistöd för Lysekils kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta revidering av regler för 
kommunalt partistöd att gälla från 2023-01-01. Tidigare regler upphör därmed att 
gälla (LKS 2014-340).  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 41 Dnr 2022-000047 

Ägardirektiv Netwest Sweden AB 

Sammanfattning 

Netwest ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Syftet med bolaget är 
att som en regionalt förankrad part tillgängliggöra stadsnätens och 
bredbandsföreningarnas infrastruktur till köpare av elektronisk kommunikation. 
Bolaget startade 2016 och har utvecklats i snabb takt de senaste åren. Bland annat 
har det tecknats ett avtal med Netwest om en delad resurs som 
infrastrukturkoordinator. Resursen delas mellan Lysekils-, Munkedals-, Sotenäs-, 
och Tanums kommuner. 

Under 2020 och 2021 har ett arbete gjorts i syfte att höja kunskapen och 
engagemanget hos ägarna för Netwest. Som en del i det arbetet har årliga ägarråds-
möten införts, samt förslag till ägardirektiv tagits fram. 

Det är kommunstyrelseförvaltningens uppfattning att ägardirektivet skapar en ökad 
tydlighet för såväl bolag som ägare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att 
kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-14 
Förslag till ägardirektiv Netwest Sweden AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget till 
ägardirektiv för Netwest Sweden AB och att Lysekils kommuns ägarrepresentant på 
ägarsamrådet den 19 maj 2022 tillstyrker förslaget.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 42 Dnr 2021-000328 

Svar på medborgarförslag - anlägg en cykelväg på Lysekilsbanan 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag föreslås att anlägga en cykelväg på Lysekilsbanan. 

Det är Trafikverket som äger och har ansvaret för banvallen och järnvägsspåret, 
vilket innebär att kommunen saknar förfogande över järnvägen. Det är okänt vad 
Trafikverket eventuellt avser göra med banan. 

Medborgarförslaget och dess intention om en cykelväg genom kommunen är 
positivt. Det finns dock andra möjliga alternativ för att åstadkomma detta, vilket 
kommer att utredas av samhällsbyggnadsnämnden i den cykelplan för Lysekils 
kommun som nämnden har fått i uppdrag att ta fram. 

Förvaltningen konstaterar också att flera medborgarförslag och motioner med 
liknande syfte, har inkommit och behandlats av kommunen över tid. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-10 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska anses 
vara besvarat i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 43 Dnr 2021-000513 

Svar på medborgarförslag - Uppmärksamma Orange day varje år den 25 
november - FN?s internationella dag för avskaffandet av våld mot 
kvinnor 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ska uppmärksamma Orange day varje 
år den 25 november. Denna dag bör ses som en möjlighet att informera om arbetet 
som bedrivs i vår kommun och vårt närområde kring dessa frågor. Det kan också ses 
som en viktig signal att vi som kommun uppmärksammar FNs arbete genom att 
sprida kunskap i frågan under denna dag. Förvaltningen föreslår att 
medborgarförslaget bör bifallas. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-09 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 44 Dnr 2019-000444 

Svar på motion från Ricard Söderberg (S) och Anders C Nilsson (S) om 
att utreda Intraprenad på nya äldreboendet i Fiskebäck  

Sammanfattning 

I en motion inlämnad av Anders C Nilsson och Richard Söderberg (S) föreslås att 
socialförvaltningen utreder möjligheten att införa Intraprenad vid nya äldreboendet 
i Fiskebäck. 

Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med socialförvaltningen som 
förslagit socialnämnden att avslå motionen med argumentet att Fiskebäcks 
äldreboende med 80 platser är en för stor verksamhet för att gå in i en första 
intraprenad.  

Socialnämnden beslutade emellertid att avslå förvaltningens förslag som i stället fick 
i uppdrag att utreda förutsättningen för att genomföra grundtankarna i 
intraprenadmodellen inom ramen för kommunens styrmodell. Arbetsutskottet fick i 
uppdrag att vara arbetsgrupp i detta arbete. Motionen ansågs också vara besvarad.  

Mot bakgrund av ovanstående anser kommunstyrelseförvaltningen, i likhet med 
socialnämnden, att motionen är besvarad.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-27 
Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-08-26 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-11-20 
Motion 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara 
besvarad med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 45 Dnr 2021-000451 

Svar på motion från Daniel Arvidsson (SD) och Magnus Elisson (SD) om 
utökat busskort v 2.0 för elever som går på högstadiet samt gymnasiet 

Sammanfattning 

Daniel Arvidsson (SD) och Magnus Elisson (SD) inkom den 2021-10-13 med en 
motion där de föreslår alternativ till utökning av busskort i Lysekils kommun. Syftet 
är att verka för en inkluderande kommun där alla ungdomar ska ges samma 
möjligheter att åka kollektivt oavsett var i kommunen ungdomen bor. Motionärerna 
förslår att alla elever som går på högstadiet och gymnasiet som redan har busskort 
idag, ska kunna ansöka om utökat busskort hos Lysekils kommun för att få det 
utökat till kvällar och helger.  

Den möjlighet som finns att tillgå för att få kollektivtrafik på kvällar och helger är att 
köpa till fritidskort. Olika alternativa kombinationer finns men oavsett alternativ 
kommer kostnaden för busskort att öka relativ mycket. 

Av utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår att utbildningsnämnden 
saknar ekonomiska förutsättningar för tillköp av fritidskort om inte extra medel 
tillförs nämnden för detta ändamål. Kommunstyrelseförvaltningen förordar därför 
kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att avslå motionen.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-10 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-01-19, § 3  
Tjänsteskrivelse från utbildningsförvaltningen  
Bilaga 1 (utbildningsförvaltningens kostnadsuträkning) 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-10-20, § 126 
Motion 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Gustavsson (S): Ändringsförslag att motionen anses besvarad. 

Maria Granberg (MP) och Ricard Söderberg (S): Bifall till Christina Gustavssons 
förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Christina Gustavssons 
m.fl. förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 46 Dnr 2021-000422 

Svar på motion från Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) om 
utökat busskort för skolungdomar i tonårsåldern, att gälla även kvällar 
och helger. 

Sammanfattning 

Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) föreslår i en motion att utöka 
busskort för skolungdomar i tonårsålder under kvällar och helger.  

Motionärerna föreslår att kommunen omgående tar upp frågan med Västtrafik med 
syfte att få till stånd en lösning, praktisk och ekonomiskt skälig, på problemet att 
skolungdomar saknar busskort under kvällstid och helger. Man yrkar också på att 
kommunens representant måste hävda den samhälleliga nyttan med att ungdomar 
kan transportera sig tryggt mellan kommundelar med ökad möjlighet att delta i 
arrangemang och föreningsliv i hela kommunen. Slutligen föreslås att kommunens 
representant klargör slöseriet med halvfulla bussar och tomma säten. Syftet är att 
optimera tomma bussar under kvällar och helger och att förstå den samhälleliga 
nyttan med att ungdomar ska kunna transportera sig mellan olika kommundelar.  

Ur ett ekonomiskt perspektiv är alla turer förknippade med en kostnad och 
trafikbolaget får betalt för det faktiska antalet resenärer som reser och betalar för 
resan. Detta är en förutsättning för att kunna driva en affärsmässig verksamhet.  

Västtrafik har sedan många år klargjort att man inte utreder enskilda kommuners 
eventuella specifika behov liknande de förslag som framförs i motionen. Detta med 
anledning av att reglerna och kostnaderna ska vara likvärdig för alla kommuner i 
regionen. Underförstått är att man helt enkelt inte kan göra undantag för en viss 
kommuns specifika behov eller önskemål (tex att låta Lysekils ungdomar få åka med 
i en halvtom buss utan att ha ett giltigt busskort vilket alltså kostar). Vill kommunen 
ha en förändring, tex tillköp av fritidskort, måste kommunen då också betala för 
detta.  

Det förefaller därför inte vara meningsfullt att ta upp motionens olika 
delförslag/yrkanden med Västtrafik. Vill kommunen i stället betala för fritidskort är 
detta självfallet ett alternativ, men innebär en fördyring med 61 % jämfört med 
dagens busskort.  

Kommunstyrelseförvaltningen har i sak inga avvikande synpunkter på 
utbildningsförvaltningens utredning, utan förordar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige avslå motionen i enlighet med utbildningsnämndens beslut. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-08 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-01-19, § 4 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-10-20, § 124 
Motion 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yngve Berlin (K): Bifall till motionen. 

Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 



 

  Kommunstyrelsen
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Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 327B334CE29947551265CADC1ED3FCCD06528315F5 

 

 

Beslutsgång 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservation 

Yngve Berlin (K) anmäler blank reservation. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

 

 

 



 

Undertecknat av följande personer

CHRISTINA 
GUSTAVSSON
E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2022-03-07 16:52:52

Transaktionsidentitet: 327B334CE29947551265CADC1ED3FCCD06528315F5

JAN-OLOF 
JOHANSSON
E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2022-03-08 15:50:29

Transaktionsidentitet: FD0D44C76AC59059729D77C9264BC3D07CBEED813A

MARI-LOUISE 
DUNERT
E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2022-03-08 16:19:52

Transaktionsidentitet: 2241C2A29506E36369B11DB11F2DE08A3DB402B3D7

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst

© Visma

 



 

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost

© Visma Consulting

 


		2022-03-08T16:20:17+0100
	Ciceron DoÄ




