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Anslagsbevis av justerat protokoll 
 
Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. 
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§ 203 Dnr 2020-000001  

Muntlig information på kommunstyrelsen 2020-12-02 
Sammanfattning 
Christian Wrangmo, avd. chef för Tekniska informerar om investeringar inför 2021 
och lokalförsörjningsplan 2021-2025. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 204 Dnr 2020-000123  

Uppföljningsrapport 4 2020 för kommunstyrelsen 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har i enlighet med kommunens styrmodell upprättat 
uppföljningsrapport 4 2020. Rapporten omfattar ekonomiskt utfall per oktober 
samt prognos för helåret. 

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget till och 
med oktober med 2,8 mnkr. För helåret prognostiseras ett överskott med 0,9 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-19 
Uppföljningsrapport 4 2020 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 4 2020. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 205 Dnr 2020-000516  

Budget för kommunstyrelsen 2021 och plan för 2022-2023 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget 2021 för 
kommunstyrelsen. Förslaget omfattar såväl styrelsens uppdrag att leda och 
samordna kommunens verksamheter genom de av kommunfullmäktige beslutade 
utvecklingsmålen som uppdraget som nämnd för den egna förvaltningen.  

I budgeten redovisas definitioner till de kommunövergripande kvalitetsfaktorerna 
för verksamhetens grunduppdrag och strategier för kommunfullmäktiges 
utvecklingsmål. Vidare redovisas kvalitetsfaktorer utvecklingsmål för 
kommunstyrelsen som nämnd för sin förvaltning. 

Den ekonomiska ramen 2021 uppgår till 72,7 mnkr i 2020 års nivå, justeringar för 
pris- och löneökningar samt kapitaltjänstkostnader kommer att ske i samband med 
uppföljningsrapport 1 2021. För att kompensera för ett intäktsbortfall avseende 
ersättning från Migrationsverket har ett effektiviseringskrav på 1 procent av 
budgetramen lagts ut på varje avdelning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-24 
Budget för kommunstyrelsen 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta budget 2021 för kommunstyrelsen i enlighet 
med kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 206 Dnr 2020-000078  

Val av ledamöter till ÖP referensgrupp  
Sammanfattning 
Val ska genomföras till den politiska referensgruppen för översiktsplaneringen. 
Referensgruppen ska utökas med två kvinnliga ledamöter. 
 
Jan-Olof Johansson nominerar Linn Nielsen (C). 

Ronald Rombrant nominerar Annette Calner (LP). 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Linn Nielsen och Annette Calner att ingå i den 
politiska referensgruppen för översiktsplaneringen ÖP. 

Beslutet skickas till 
Linn Nielsen 
Annette Calner 
Avdelningen för hållbar utveckling 
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§ 207 Dnr 2017-000273  

Redovisning av medverkande i projekt Medflyttarservice 
Sammanfattning 
Lysekils kommun har deltagit i det av Näringslivscentrum initierade projektet 
Medflyttarservice. Projektet medflyttarservice har under tre års tid fokuserats på att 
hitta arbetstillfällen till medflyttande, i rekryteringssammanhang. I dialog med 
Näringslivscentrum har förvaltningen kommit överens om att vid behov 
fortsättningsvis kostnadsfritt få tillgång till tjänsten. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-16 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-04-12, § 15 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av utvärderingen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 208 Dnr 2020-000004  

Delegationsbeslut 2020-12-02 
Sammanfattning 
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelseförvaltningen. 

Kommunstyrelsens ordförande: 

• Yttrande till förvaltningsrätten mål 13435-20 - Kommunfullmäktiges beslut 
16 september 2020 (LKS 2020-038) 

• Yttrande över Preem AB återkallelse av ansökan om tillstånd för befintlig och 
utökad verksamhet (LKS 2020-038) 

Administrativ chef: 

• Kompletterande verksamhetsbidrag 2020 (LKS 2020-066) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll 2 december 2020. 
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§ 209 Dnr 2020-000013  

Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2020-12-02 
Sammanfattning 

• Protokoll från LysekilsBostäder AB  2020-11-04 med bilagor 

• Fyrbodals kommunalförbundsmöte i korthet 2020-10-29 

• Svea Hovrätt M 11730-18 Slutligt beslut - Återkallande av utökad verksamhet 
vid Preemraff i Lysekils kommun (LKS 2020-38) 

• Protokoll från Lysekils Hamn AB 2020-10-14 

• Till kommunstyrelsen - Vetenskapsmän, läkare och folkvalda begär 
moratorium för 5G, Elöverkänsligas Riksförbund, Strålskyddsstiftelse 
(LKS 2020-511) 

• Protokollsutdrag SON 2020-11-02, § 135 - Ekonomisk Uppföljning 

• Protokollsutdrag 2020-11-02, § 134 - Sammanträdeskalender 2021 för 
socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott 

• Protokollsutdrag SON 2020-11-02, § 139 - Budgeterade placeringar 

• Protokoll från Havets Hus i Lysekil AB 2020-10-20 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden till protokollet den  
2 december 2020. 
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§ 210 Dnr 2020-000003  

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör 
Sammanfattning 
Kommundirektören informerar om: 

• Fortsatt förstärkt trygghetsarbete. Information om arbetet läggs ut varje 
vecka på kommunens hemsida. 

• Covid-19, varje vecka lämnar kommunalrådet information på kommunens 
hemsida om lägesbilden. Det har bekräftats att boende vid ett av våra 
äldreboenden har testats positivt med covid-19. 

• Dialogmöte den 23 november har genomförts med nämndernas presidium 
om uppföljning per oktober 2020, U4. 

• Kommunledningen har haft möte med Preem. Information kring arbetet 
med förnybar produktion. 

• I det beslutade projektdirektivet om framtidens äldreomsorg ingår det fyra 
delredovisningar: 

o Framtida behov och inriktning samt lokalisering av boenden 

o Omvärldsanalys 

o Medborgardialog 

o Samverkan med föreningslivet och volontärinsatser 

Den första redovisningen Framtida behov och inriktning samt lokalisering av 
boenden, beslutade kommunstyrelsen om i november. Omvärldsanalysen 
arbetar socialförvaltningen med. Medborgardialogerna har inte kunnat 
genomföras på det sätt som var tänkt med tanken på pandemin, så där 
kommer det att bli förseningar i redovisningen. Likaså med redovisningen 
för samverkan med föreningslivet och volontärinsatser. 

• Alla anställda inom Lysekils kommun får en julklapp på 300 kr för att tacka 
för en bra insats under året. Gåvan kan användas i en butik, café, restaurang, 
serviceverksamhet eller hos ett upplevelseföretag i Lysekils kommun. Delar 
av det lokala näringslivet har fortsatt stora utmaningar med anledning av 
pandemin och Lysekils kommun vill därför visa sitt stöd. 

• Chefsforum de 11 november. Temat var stresshantering. Forumet 
genomfördes med webbsändning. 

• Rådet för folkhälsa och social hållbarhet hade möte 16 november.  

• Uppvaktningen av personal som varit anställda i 25 år har fått ställas in, med 
anledningen av covid-19. De kommer att bli inbjudna till nästa års 
uppvaktning. 

• Den allmänna visningen av det nya äldreboendet i Fiskebäck kommer inte att 
kunna genomföras, på grund av covid-19. 



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2020-12-02 
 

12 (19) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

• Idag, 2 december har det kommit in ansökan om rivningslov för den gamla 
Foodia fabriken som brann i november. 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

• Möte med Trafikverket. Beslut om Lysekilbanan beräknas komma i början av 
2021. 

• På mötet med Rådet för folkhälsa och social hållbarhet, lämnades 
information om LUPP-enkäten, lokal uppföljning av ungdomspolitiken. 
Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i kommunen ser på inflytande och 
demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och 
trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid. 

• Kristineberg Center ingår ett samarbete om den största satsningen hittills på 
svenskt sjömat med en finansiering på 48 miljoner från det statliga 
forskningsrådet Formas. Bakom centrumbildningen Blå mat står en nationell 
samling av forsknings- och innovationsaktörer, regioner, kommuner, 
organisationer samt ett fyrtiotal företag från hela landet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 211 Dnr 2020-000124  

Uppföljningsrapport 4 2020 för Lysekils kommun  
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 4 per  
31 oktober 2020. Det ackumulerade utfallet för perioden är 45,6 mnkr. Den samlade 
bedömningen är att resultatet 2020 blir 38,1 mnkr vilket är bättre än budgeterat 
resultat 11,4 mnkr. 

Alla nämnder visar en positiv budgetavvikelse. De centrala posterna visar på 
överskott till följd av reavinster, ökade generella bidrag och ett överskott i budgeten 
för av pris-, löne- och kapitaltjänstkompensation. 

Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av utbetalning av ekonomiskt 
bistånd inom arbetslivsförvaltningen (ALF). Prognosen per oktober för hela ALF är 
ca 7 mnkr vilket är 3 mnkr bättre än i uppföljningsrapport 2, då kommunfullmäktige 
beslutade att godkänna en negativ avvikelse om 10 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-26 
Uppföljningsrapport 4 2020 för Lysekils kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 4 
2020. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 212 Dnr 2020-000474  

Investeringar 2021 och lokalförsörjningsplan 2021-2025  
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till nyinvesteringsbudget 2021 
med utgångspunkt av budgetbeslut i kommunfullmäktige 2020-10-21. Riktlinjer som 
kommunfullmäktige har fattat beslut om nyinvesteringar utifrån utrymme som beslutats i 
budgeten och det var självfinansieringsgrad med ett snitt på minst 100 % under en 
tioårsperiod år 2014-2023. I oktoberbeslutet var ramen för nyinvesteringar 9,8 mnkr och 
nu är förslaget 49,9 mnkr. Den sammanlagda investeringsvolymen för skattefinansierad 
verksamhet är 79,4 mnkr inklusive reinvesteringar. 

Självfinansieringsgraden uppnås då investeringsvolymen var låg i början av 
beräkningsperioden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-24 
Bilaga 1 redovisar kommunstyrelseförvaltningens förslag till investeringsbudget 2021 och 
plan 2022–2025. 
Bilaga 2 redovisar lokalförsörjningsplan från samhällsbyggnadsnämndens beslut. 
Bilaga 3 redovisar samhällsbyggnadsnämndens beslut § 190 2020-10-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): Tilläggsförslag att ramen för reinvesteringar och nyinvesteringar 
beslutas enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag, men att investeringen för 
Fiskhamnskajen utgår ur investeringsbudgeten för 2021. 

Att samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med 
uppgift om:   

• hur kajerna i Södra hamnen ur ett investerings- och underhållsperspektiv ska 
hanteras och prioriteras, 

• hur kommunen i Södra hamnen möter och hanterar utmaningarna med 
havsnivåhöjningar samt 

• tillsammans med kommunstyrelsen föra en dialog med ägarna av Södra hamnen 
1:114 om framtiden för Södra hamnen när det gäller markanvändning samt   

• ihop med kommunstyrelsen initiera en dialog med Trafikverket om Lysekilsbanan 
(med fokus på Södra hamnen) 

 

Christina Gustavsson (S), Emma Nohrén (MP) och Yngve Berlin (K): Bifall till 
förvaltningens förslag, avslag på Ronald Rombrants tilläggsförslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Christina Gustavssons m.fl. att besluta enligt förvaltningens 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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Ordförande ställer Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår tilläggsförslaget. 

Reservation 
Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget att öka 
nyinvesteringsbudget 2021 och besluta om en ram om 49,9 mnkr. För den 
skattefinansierade verksamheten innebär det en totalram om 79,4, samt att godkänna 
projekten som löper över flera år. 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att beakta lokalförsörjningsplanen inför 
arbetet med budget 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Reservation från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut 2020-12-02 – 
Investeringar 2021 och lokalförsörjningsplan 2021-2025 
 

Det är tyvärr mycket som är eftersatt när det gäller underhåll av våra lokaler och 
anläggningar, därför kommer vi framöver med nödvändighet att se stora tal i kommande 
års investeringsbudgetar. När vi ser till behoven fram till 2025 pekar investeringsbehoven 
på belopp på mellan en halv och en miljard kronor. Lägger vi till investeringsbehoven i 
bolagen handlar det om ännu större belopp. Dessa investeringsbehov kan inte finansieras 
på annat sätt än genom upptagande av lån. Inte så kul för den som har historiken med sig; 
Lysekils kommun hörde för ett par decennier sen till de mest skuldsatta kommunerna i 
hela Sverige, bl a fick den statliga bostadsakuten gå in och stödja kommunen. Om vi inte 
agerar ansvarsfullt finns risken att vi hamnar där igen.   

När det gällde investeringsbudgeten för 2021 ställde sig Lysekilspartiet sig 
bakom förvaltningens förslag om investeringar uppgående till sammanlagt 
79,4 miljoner för 2021.  

Men, det som vi emellertid inte ställde oss bakom var igångkörningen av den 40 miljoner 
stora investeringen i Fiskhamnskajen. Vi menar att det beslutet borde tas i en helt annan 
ordning och att det saknas viktiga beslutsunderlag för denna investering. Genom att skjuta 
på Fiskhamnskajen 1-2 år framåt skulle vi köpa oss mycketvärdefull tid. Använd istället 
avsatta investeringsmedel medel för Fiskhamnkajen under 2021 till andra kajer istället är 
vår rekommendation.     

Vi har ett vikande invånarantal, allt färre måste vara med och återbetala en växande 
skuldbörda. Därför måste det som vi investerar i vara oerhört genomtänkt, det finns inte 
minsta utrymme för misstag eller feltänk. 

Här är de viktigaste pusselbitarna, vilka vi menar borde vara bättre på plats innan vi sätter 
igång en stor renovering av Fiskhamnskajen: 

- Vilka kajer ska vi satsa på och vilka kajer kan vi låta stå tillbaka? 
Kommunen har i Södra hamnen - från havsbadsområdet till Grötökajen - närmare 
1,5 km kajer att renovera och underhålla. Det finns inga möjligheter för kommunen 
att underhålla och renovera alla kajer med den standard som nu skissas på i 
exempelvis Fiskhamnen. Vilka kajer måste vi hålla gott skick, vilka ska tåla tunga 
laster och – det svåraste av allt - vilka kajer måste vi avstå från? Kan vi bättre 
nyttja kajer som vi måste hålla i gott skick, som exempelvis Anderssons kaj?  

- Vilka havsnivåhöjningar måste vi ta hänsyn till? Behöver vi ta höjd för en 
meter, två meter eller närmare tre meter? De förtroendevalda som i fullmäktige får 
förslaget på bordet är helt okunniga om vilka nivåer som kommunen bör/måste 
utgå från. 

- Hur resonerar ägarna till den 20.000 kvm stora fastigheten Södra 
hamnen 1:114 (gamla Foodia)? Vad kan vi göra tillsammans i Södra hamnen? 

- Lysekilsbanans framtid avgörs förmodligen under 2021, vilka 
konsekvenser kan det få för markanvändningen i Södra hamnen? Med 
lite is i magen skulle kommunen kunna ta ett helhetsgrepp om Södra hamnen. 
Denna möjlighet omintetgörs om vi området bygger in oss i lösningar som 
bakbinder oss långt in i framtiden. 

 

Ronald Rombrant, Lysekilspartiet 
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§ 213 Dnr 2020-000471  

Ny taxekonstruktion för VA 
Sammanfattning 
LEVA Vatten AB är huvudman för VA-verksamheten i Lysekils kommun. Styrelsen i 
bolaget har 2020-09-22 beslutat att gå vidare till kommunfullmäktige med förslag 
till ny taxekonstruktion för VA.  

Syftet med förslaget till ny taxekonstruktion är att kostnaderna ska fördelas skäligt 
och rättvist inom VA-kollektivet i enlighet med lagstiftningen, inte att höja de totala 
intäkterna för bolaget. Konsekvensen av förslaget blir dock att ett antal abonnenter 
får en högre brukningsavgift, medan andra får en sänkning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-16 
Tjänsteskrivelse från LEVA i Lysekil AB med komplettering 
Bilaga 1 Anläggningsavgifter för VA 2020 
Bilaga 2 Brukningsavgifter för VA 2020 
Förslag till ny taxekonstruktion LEVA vatten AB 
Protokoll från LEVA vatten AB 2020-09-22 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att anta ny taxekonstruktion för 
VA från och med 2021-01-01 enligt bilaga 1. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 214 Dnr 2020-000456  

Utökning av VA-verksamhetsområde Spjösvik 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017 att införliva detaljplaneområdet ”Spjösvik, Lyse 
Berga 3:1 m.fl.” i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp, det vill 
säga att området ska förses med kommunalt vatten och avlopp. 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän gjorde under hösten 2019, efter samråd med 
LEVA, en inventering av ett antal fastigheter i direkt anslutning till detaljplane-
området, eftersom LEVA bedömde att dessa fastigheter ingår i det ”större 
sammanhang” där VA-huvudmannen behöver lösa VA-försörjningen i enlighet med 
§ 6 i lagen (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster. Miljönämnden gör efter 
inventeringen också bedömningen att fastigheterna bör ingå i VA-verksamhets-
området. 

Kommunstyrelseförvaltningen delar miljönämndens och LEVA:s syn att de aktuella 
fastigheterna bör införlivas i VA-verksamhetsområdet, med samma vattentjänster 
som tillhandahålls i detaljplaneområdet Spjösvik Lyse-Berga 3:1 m fl. Fastigheterna 
ingår (liksom detaljplaneområdet gjorde) i ett område i kommunens VA-plan där 
behovet av och möjligheterna till kommunal anslutning ska utredas djupare. Detta 
baserades på den behovsbedömning och prioritering som gjordes i VA-planarbetet, 
där området Norra Grundsund/Spjösvik hör till de fyra områden i kommunen som 
bedömts ha störst behov av förändrade VA-lösningar med hänsyn tagen både till 
avlopps- och dricksvattensituationen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-25 
Fastighetsförteckning  
Karta över fastigheter 
Miljönämndens avloppsinventering 2019-09-24, dnr MIMB-2019-1318 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Martinsson (LP): Återremiss för kompletterande behovsbedömning avseende 
tjänsterna vatten och dagvatten för de berörda fastigheterna i Spjösvik så att 
underlaget uppfyller kraven i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

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

Omröstnings begärs 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag 

Nej-röst för återremiss 
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Omröstningsresultat 
Med 5 ja-röster, 3 nej-röster och 1 ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen att 
ärendet ska avgöras idag. 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 
Jan-Olof Johansson  S X   

Emma Nohrén MP X   

Ronald Rombrant LP  X  

Christina Gustavsson S X   

Håkan Kindstedt L X   

Björn Martinsson LP  X  

Ulf Hanstål M   X 

Krister Samuelsson M  X  

Yngve Berlin K X   
Summa  5 3 1 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att de fastigheter som 
förtecknas i tjänsteskrivelsen ska ingå i verksamhetsområdet för vatten och avlopp 
med de vattentjänster som anges för respektive fastighet. 

Reservation 
Björn Martinsson (LP) anmäler skriftlig reservation. 

Jag vill lämna skriftlig reservation då förvaltningens beslutsunderlag saknar det 
underlag för tjänsterna dagvatten och vatten som § 6 i Lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster kräver för att inrätta kommunalt verksamhetsområde. 
Lagstiftningen kräver att behoven för var och en av tjänsterna vatten, spillvatten och 
dagvatten skall prövas för varje enskild fastighet och sedan bedömas i ett större 
sammanhang.  Denna bedömning saknas i sin helhet. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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