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Dnr 2020-000001

Muntlig information på kommunstyrelsen
Sammanfattning
Ann-Marie Wänerstam, lärare och fältteamsresurs och Abdulatif Jime,
skolhandledare redogör för arbetet med kommunens förstärkta
fältassistentorganisation under sommar. Arbetet kommer att fortsätta under hösten.
Det är en viktig fråga och stödet finns för gemensam samordning inom
förvaltningarna. Fältteamet uppfattar att relationerna med ungdomarna har
förbättrats genom arbetet. En generell upplevelse är att fältteamet haft en lugnande
effekt.
Sanna Lannesjö, integrationssamordnare och Joakim Hagetoft, säkerhetsstrateg
redogör för insatser som görs i trygghetsarbetet. Utgångspunkten för
trygghetsarbetet är kommundirektörens inriktningsbeslut för det gemensamma
arbetet i kommunens alla verksamheter. Kommunens hemsida uppdateras varje
vecka med lägesrapport om det förstärkta trygghetsarbetet i Lysekils kommun.
Arbetet framåt är fortsatt att ha uthållighet och framförallt tillit till förvaltningarnas
arbete.
Lars Björneld, ordförande i Bohuskust och gränsbygd och Krister Olsson,
verksamhetsutvecklare informerar om Leaderprojekt i Lysekil.
Leaderkontoret kommer att skicka in en intresseanmälan till Jordbruksverket om att
delta i nästa programperiod 2021-2027. Ärendet kommer till kommunstyrelsen för
beslut längre fram.
Michael Johansson, avd. chef för hållbar utveckling informerar om väg 161,
Rotviksbro - Skår.
Trafikverket har gjort en åtgärdsvalsstudie väg 161, Rotvik-Skår, som de har skickat
ut på remiss, den ska vara besvarad senast 30 oktober. Fyrbodals kommunalförbund
kommer att sammanställa ett gemensamt remissvar. Förslag på remissvar från
Lysekils kommun kommer till kommunstyrelsen den 7 oktober, beslutet måste
justeras samma dag.
Joakim Hagetoft, säkerhetsstrateg informerar om covid-19. Egenprovtagningsrutin
införd och gäller sedan vecka 27 för samtliga förvaltningar, kommunala bolag och
räddningstjänstförbundet. Kommunen kommer fortsatt att vara aktiv i
kommunikationen kring Covid-19. Den största faran är lokala klusterutbrott. Det är
viktigt och avgörande att vi orkar hålla i, hålla ut och hålla avstånd.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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§ 136

2020-09-02

Dnr 2020-000123

Månadsuppföljning juni 2020 för kommunstyrelsen
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en månadsrapport per 30 juni 2020
som omfattar uppföljning av ekonomi avseende utfall för perioden samt prognos för
helåret.
Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget på 1,9
mnkr till och med den 30 juni. För helåret är prognosen ett överskott på ca 0,6 mnkr
kopplat till arvoden i valnämnden samt lägre personalkostnader inom
ekonomiavdelningen till följd av deltider samt vakans.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-17
Månadsrapport för juni 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten för juni 2020.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare
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§ 137

Dnr 2019-000389

Intern kontroll - återrapportering av granskningsområden 2020
Sammanfattning
Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister
som kan förekomma i verksamheten.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-06, LKS 2019–000389, § 41 om intern
kontrollplan där tre kontrollområden ska granskas under 2020:
•

Behörighetshantering gällande IT-system/program

•

Kunskap om och efterföljande av riktlinjer för förebyggande av mutor och jäv

•

Information om bisyssla

Genomförd granskning visar på en del brister och förslag till åtgärder har tagits fram
i uppföljningen 2020.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-13
Intern kontroll - uppföljning 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollen 2020 och ger
förvaltningen i uppdrag att vidta föreslagna åtgärder.

Beslutet skickas till
Administrativ chef
HR-chef
Ekonomichef
Chef avdelningen för hållbar utveckling
Kvalitetschef
Kommens revisorer

Justerare
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§ 138

2020-09-02

Dnr 2020-000196

Samråd av förslag till bostadsförsörjningsprogram för Lysekils
kommun
Sammanfattning
I Sverige är det kommunerna som ansvarar för att det finns bostäder för
kommuninvånarna, samtidigt som det huvudsakligen är marknaden som står för
själva bostadsbyggandet. Kommunernas roll är därför främst att ge förutsättningar
för bostadsbyggande och påverka utvecklingen av bostadsbeståndet i önskad
riktning.
Bostadsförsörjningsprogrammet för Lysekils kommun beskriver Lysekils kommuns
mål för bostadsförsörjningen. Ett antal riktlinjer utgör den övergripande strategin i
bostadsförsörjningsprogrammet. Programmet innehåller också kommunens
planerade insatser.
Avsikten är att bostadsförsörjningsprogrammet ska ersätta kommunens nuvarande
riktlinjer för bostadsförsörjningen som antogs av kommunfullmäktige hösten 2018.
Ett förslag till bostadsförsörjningsprogram har varit utskickat på remiss till de
politiska partierna. Utifrån inkomna synpunkter lämnas ett reviderat förslag till
bostadsförsörjningsprogram till kommunstyrelsen för godkännande. Programmet
ska därefter skickas ut till Länsstyrelsen och närliggande kommuner på samråd i
minst fyra veckor.
Bostadsförsörjningsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige varje
mandatperiod.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-24
Bostadsförsörjningsprogram
Bilaga 1 Bostadsförsörjningsprogram för Lysekils kommun
Bilaga 2 Planberedskap 2020
Bilaga 3 Fastigheter utan folkbokförda personer
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bostadsförsörjningsprogram som
kommunens samrådshandling till Länsstyrelsen och kommunerna Munkedal,
Sotenäs och Uddevalla.

Beslutet skickas till
Avdelningen för hållbar utveckling för vidare handläggning

Justerare
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§ 139

Dnr 2020-000325

Samråd - Detaljplan för Tuntorp 4:156 m.fl, Brastad, Lysekils kommun
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Tuntorp
4:156.
Planarbetets syfte är att utöka antalet trygghetslägenheter till cirka 30 lägenheter
genom att ersätta befintlig byggnad i fastighetens sydvästra del med ett nytt hus i sex
våningar.
Planarbetet syftar också till att skapa lånsikta förutsättningar för bostäder, vård- och
centrumverksamhet genom att tillåta ytterligare användningar för Läkarvägen 1 och 3.
Planförslaget överensstämmer väl med översiktsplanen för Lysekils kommun, ÖP 06
och övriga berörda styrdokument.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-17
www.lysekil.se, under Bygga, bo och miljö, Detaljplaner, pågående detaljplaner,
Lysekil
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag. Tilläggsförslag att mot
bakgrund av den information som framkommer i tjänsteskrivelsen gällande
fastighetsregleringar - kommundirektören ges i uppdrag att från KHF Lysekils
omsorgsbostäder inhämta information om hur föreningen avser att ”hålla isär”
tillgångar och skulder som omfattas av kommunens borgensåtagande när andra
byggnader än det befintliga Stångenäshemmet kommer att ligga i samma juridiska
person och ligga på samma fastighet (Tuntorp 4:156). Något beslut i kommunen har
ju inte fattats om att kommunens skattebetalare ska ta på sig risken att lägenheter i
det föreslagna trygghetsboendet skulle bli outhyrda.
Christina Gustavsson (S): Bifall till Ronald Rombrants tilläggsförslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen godkänner yttrandet över
samrådshandlingen för Tuntorp 4:156 och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt förslaget.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen godkänner Ronald Rombrants
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsförslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som sitt eget yttrande över samrådshandlingen för
Tuntorp 4:156 Lysekils kommun översända förvaltningens tjänsteskrivelse.
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ges i uppdrag att från KHF
Lysekils omsorgsbostäder inhämta information om hur föreningen avser att ”hålla
isär” tillgångar och skulder som omfattas av kommunens borgensåtagande när
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andra byggnader än det befintliga Stångenäshemmet kommer att ligga i samma
juridiska person och ligga på samma fastighet (Tuntorp 4:156). Något beslut i
kommunen har ju inte fattats om att kommunens skattebetalare ska ta på sig risken
att lägenheter i det föreslagna trygghetsboendet skulle bli outhyrda.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Avdelningen för hållbar utveckling
Kommundirektören

Justerare
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§ 140

2020-09-02

Dnr 2020-000326

Remissvar - Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och
budget 2021-2023
Sammanfattning
Fyrbodals kommunalförbund har tagit fram förslag till en förändrad struktur för
verksamhetsplan. Medlemskommunerna erbjuds möjlighet att lämna synpunkter på
verksamhetsplanen och budget 2021—2023.
Kommunstyrelseförvaltningen menar att den föreslagna nya strukturen på
verksamhetsplanen ger ett tydligare och mer stringent intryck jämfört med tidigare
utformning. De föreslagna strategiska utvecklingsområdena ligger väl i samklang
med de utmaningar som samhället står inför.
Gällande den framtida finansiering av den gemensamma samverkansytan
kommunakademin i Väst (KAV) anser kommunstyrelseförvaltningen att KAV är en
viktig samverkansyta för att de strategiska målen avseende kompetensförsörjning
och utbildning. Förslaget till finansiering bör därför tillstyrkas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-20
Remissvar Fyrbodal
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Fyrbodals kommunalförbunds
förslag till verksamhetsplan och budget 2021-2023 samt finansieringen av
samverkansytan kommunakademin i Väst.

Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund

Justerare
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Dnr 2020-000178

Remissvar - Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030
Sammanfattning
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma
regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Strategin innehåller mål och
prioriteringar fram till 2030. I remissen har Västra Götalandsregionen begärt
synpunkter utifrån en övergripande och fem specifika frågeställningar.
I stort anser Lysekils kommun att strategiförslaget bra och relevant. En reflektion är
att förslaget är generellt till sin natur och skulle kunna vara skrivet ”för vilken region
som helst”. Det är därför viktigt att de underliggande dokument som kommer att tas
fram specificerar och preciserar strategin så att den blir spetsigare, tydligare
anpassad efter Västra Götalands förhållanden och efter delregionernas
förutsättningar.
Det är bra att förslaget i högre grad än tidigare strategi lägger en tonvikt på hela
regionens utveckling. Landsbygdens betydelse för robusthet, självförsörjningsgrad
etcetera behöver ändå belysas tydligare.
Infrastrukturfrågorna behöver lyftas på ett tydligare sätt som en angelägenhet för
hela regionens utveckling.
Lysekils kommun vill se en tydligare ekosystemansats, samt ett utvecklat
resonemang kring gröna och blåa näringar.
Målet ”Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett
hållbart samhälle” kan formuleras spetsigare, mer offensivt och mer engagerade.
Urvalet av långsiktiga prioriteringar speglar väl de utmaningar regionen står inför.
De tvärsektoriella kraftsamlingarna träffar rätt och är relevanta för regionen som
helhet.
Lysekils kommun ser positivt på valet av vägledande principer.
Genomförandet sker främst på delregional och lokal nivå. Västra Götalandsregionen behöver facilitera det arbetet och skapa förutsättningar för ett
framgångsrikt genomförande. Det är viktigt att Västra Götalandsregionen och
länsstyrelsen arbetar samordnat och samstämmigt utifrån den tydliga ambitionen
att ställa om till en hållbar region.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-19
Remissversion Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030
Missiv med frågor och sändlista - för externa aktörer i Västra Götaland
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som sitt eget yttrande över Regional utvecklingsstrategi
för Västra Götaland 2021-2030 översända förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Västra Götalandsregionen
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare
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Dnr 2020-000375

Precisering av brister avseende statligt regionala vägar inom Fyrbodal
Sammanfattning
Förbundsdirektionen i Fyrbodal beslutade 2016-12-16 om inspel av brister i det
statliga regionala vägnätet till Västra Götalandsregionen såsom upprättare av plan
för regional transportinfrastruktur. Kommunalförbundet Fyrbodal har med sikte på
kommande planrevidering nu bett kommunerna att se över de existerande bristerna
för det statliga regionala vägnätet och uppdatera eller precisera de i listan upptagna
objekten. Förbundet vill kontrollera objektens aktualitet samt i några fall öka
tydligheten med vad som avses. Inga nya brister ska i detta läge lämnas in till
förbundet.
Av förteckningens brister berör brist nr 1, brist nr 3, brist nr 6 och brist nr 14
Lysekils kommun.
Brist nr 1, dvs väg 161 Lysekil-Uddevalla, har av Västra Götalandsregionen redan
prioriterats för genomförande (etapp 1) och åtgärdsvalsstudie (etapp 2). En
åtgärdsvalsstudie för hela sträckan Rotvik – Skår (färjeläget) är nu ute på remiss.
Västra Götalandsregionen kommer när utredningen färdigställts att fatta beslut om
det fortsatta arbetet med väg 161.
Brist nr 3, dvs väg 171/162 Gläborg-Kungshamn, är angivet som det tredje högst
prioriterade objektet i Fyrbodal. Lysekils kommun berörs i det avsnitt som sträcker
sig från Hallinden till kommungränsen mellan Lysekil/Munkedal. På sträckan
återfinns viadukten vid infarten till Vann som är trafikfarlig samt i
renoveringsbehov. En ÅVS har påbörjats för hela sträckan Gläborg-Kungshamn som
bottnar i det behov av förbättrad infrastruktur som uppstår om den planerade
Laxodlingen i Sotenäs blir av.
Brist nr 6, dvs väg 44/161 Lysekil-Götene, utgör ett stråk och inte något specifikt
vägavsnitt. Objektet är otydligt och behöver preciseras för att Västra
Götalandsregionen ska kunna prioritera ett objekt som namngivet i regional plan.
Kommunalförbundet Fyrbodal bör för att så skall kunna ske därför precisera objekt
nr 6 i bristlistan till exempelvis ”Förbifart Uddevalla/väg 678”. Åtgärden bör vara
någon av de av Trafikverket föreslagna, dvs utbyggnad av sträckan Lerbo-Råsseröd
till 2+1 eller 2+2 väg.
Brist nr 14, dvs fast förbindelse över Gullmarn, är den del av väg 161 som kommer
att betyda mycket för Lysekils kommun i en regionförstoring. Brist nr 14 ska kvarstå
och förväntas klättra på bristlistan allt eftersom andra objekt åtgärdas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-19
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som förtydligande av brist nr 1, 3, 6 och 14 översända
förvaltningens tjänsteskrivelse till Fyrbodals kommunalförbund.
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom principen ”lagt kort ligger” och att
uppmana Fyrbodals kommunalförbund att fortsätta arbeta efter denna princip när
det gäller infrastrukturfrågor.

Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
Avdelningen för hållbar utveckling

Justerare
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§ 143

Dnr 2020-000004

Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelseförvaltningen.
Kommundirektören
•

Ersättare för ordinarie attestanter under sommaren

•

Tillförordnad kommundirektör under semesterperioden

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll 2 september 2020.

Justerare
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Dnr 2020-000010

Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2020-09-02
Sammanfattning
•

Protokollsutdrag från SON 2020-06-03, § 81 - Kostnad per brukare

•

Protokoll från KHF Lysekils Omsorgsbostäder 2020-06-09

•

Trafikplan 2021 - Återkoppling gällande förslag på trafikförändringar

•

Protokoll från bolagsstämma Havets Hus AB 2020-05-21

•

Protokoll från Havets Hus AB 2020-05-12

•

Protokoll från årsstämma LysekilsBostäder 2020-05-25

•

Protokoll från LysekilsBostäder AB 2020-05-13

•

Protokoll från LysekilsBostäder AB 2020-04-01

•

MIMB § 25, 2020-06-23 - Tillägg i delegationsordning med anledning av ny
lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen - dnr
MIMB-2020-001

•

Protokollsutdrag miljönämnden 2020-06-23, § 26 - tillägg verksamhetsplan

•

Inbjudan från VGR, klimat 2030 - Kommunernas klimatlöften

•

Protokoll från Lysekils Hamn AB 2020-06-09

•

Prognos från miljönämnden i mellersta Bohuslän maj 2020

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden till protokollet
2 september 2020.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020-09-02

Dnr 2020-000003

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör
2020-09-02
Sammanfattning
Kommundirektören informerar om:
•

Den 21 augusti var det informationsmöte om industriprojektet i Sotenäs
kommun – landbaserad laxodling.

•

LEVA i Lysekil AB hade invigning av solcellparken den 1 september.

•

Den 23 september kommer kommunstyrelsen att bli inbjuden för att ta del
av delredovisning om framtiden för äldrevården.

Kommunstyrelsens ordförande informerar om:
•

Med anledning av covid-19 kommer kommunstyrelsens möten att vara i
fullmäktigesalen. Kommunfullmäktigemötena kommer också att byta lokal,
den 16 september blir det på Oskars.

•

Alla anlöp av kryssningsfartyg har ställts in på grund av pandemin.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 146

Dnr 2020-000038

Tillåtlighetsprövning gällande befintlig och utökad verksamhet vid
Preemraff Lysekil - yttrande till regeringen
Sammanfattning
Miljödepartementet har anmodat kommunfullmäktige att senast den 1 oktober 2020
inkomma med sin inställning när det gäller tillåtligheten av den tillståndssökta
verksamheten vid Preemraff. För att regeringen ska kunna besluta om tillåtlighet
krävs enligt 17 kap. 6 § miljöbalken kommunfullmäktiges tillstyrkan.
Kommunstyrelsen yttrade sig 2020-02-12, § 35, till Mark- och miljööverdomstolen
som ett led i domstolens handläggning av i ärendet inför sitt yttrande till regeringen.
Beslutet innebar att Preem AB:s ansökan om tillstånd för befintlig och utökad
verksamhet kan tillstyrkas och att den sökta verksamheten ska förklaras tillåtlig.
Mark- och miljööverdomstolen meddelade 2020-06-15 sitt beslut om yttrande till
regeringen. Beslutet innebar att Mark- och miljööverdomstolen bedömer att den
ansökta verksamheten vid Preemraff i Lysekils kommun är tillåtlig.
Förvaltningen anser att kommunfullmäktige hos regeringen ska tillstyrka tillåtlighet
för den ansökta verksamheten vid Preemraff i Lysekil.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-17
Anmodan från Miljödepartementet
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-12, § 35; Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen
Mark- och miljööverdomstolens beslut om yttrande till regeringen meddelat 2020-06-15
Förslag till beslut på sammanträdet
Emma Nohrén (MP): Avslag på förvaltningens förslag.
Miljöpartiet i Lysekil ser inga miljömässiga eller ekonomiska fördelar för kommunen
att bifalla Preems nuvarande ansökan om utbyggnad. Vi välkomnar en ny ansökan
från Preem med fokus på produktion av förnybara drivmedel och/eller energi som
även omfattar en råvaruanalys och bindande åtaganden om produktleverans. Detta
skulle gynna Lysekils medborgare på lång sikt. Vi hänvisar också till vår tidigare
reservation angående kommunens yttrande till Mark- och miljööverdomstolen.
Ricard Söderberg (S), Ronald Rombrant (LP), Christoffer Zakariasson (SD), Yngve
Berlin (K), Ulf Hanstål (M) och Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens
förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Ricard Söderbergs med fleras förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Ricard Söderbergs med fleras förslag
Nej-röst för Emma Nohréns förslag
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen att bifalla
Ricard Söderberg med fleras förslag.
Ledamöter
Jan-Olof Johansson

Omröstningsbilaga
Parti
Ja
S
X

Emma Nohrén

MP

Ronald Rombrant

LP

X

Christina Gustavsson

S

X

Ricard Söderberg

S

X

Björn Martinsson

LP

X

Ulf Hanstål

M

X

Christoffer Zakariasson

SD

X

K

X

Yngve Berlin
Summa

Nej

Avstår

X

8

1

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att hos regeringen tillstyrka
tillåtlighet för Preem AB:s ansökan om tillstånd för befintlig och utökad verksamhet
vid Preemraff i Lysekil.
Reservation
Emma Nohrén anmäler skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation från Miljöpartiet mot kommunstyrelsens beslut 2020-09-02
Miljöpartiet i Lysekils reserverar sig i ärendet angående Preems ansökan om
utbyggnad i Lysekil av följande skäl:
1. Satsningen är enligt ansökningshandlingarna huvudsakligen fossil med syftet
att ”uppgradera tjockolja till diesel som uppfyller stränga miljökrav, och
lågsvavligt fartygsbränsle”. Under rådande klimatkris är det orimligt att
nyinvestera i fossil infrastruktur. Bifall till ansökan skulle även motverka
regeringens linje om att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsstat.
2. Den ansökta utbyggnaden väntas leda till kraftigt ökade koldioxidutsläpp med
1 miljoner ton per år (totalt 2,7 miljoner ton per år). Att tillåta en sådan
utsläppsökning skulle omintetgöra alla utsläppsminskningar som har gjorts i
regionen sedan 1990 och kraftigt försvåra kommunens, regionens och Sveriges
möjligheter att nå sina klimatmål. Det skulle även leda till ökade utsläpp
globalt och inom EU. Om anläggningen byggs ut kommer den att tilldelas
utsläppsrätter från en separat EU pott, New Entrants Reserve, som ligger
utanför utsläppsrätts-handelstaket. Därmed ökar EU:s utsläpp i motsvarande
grad.
3. Preem anger i sin ansökan inga bindande åtaganden om omställning till
förnybar produktion. Det förslag som bifogats ansökan kallat ”Preems
klimatlöfte” beskriver endast en potentiell mycket långsam omställningstakt
till fossilfri produktion. Det saknas även underlag för hur den förnybara
råvaran ska kunna tillgodoses i tillräcklig omfattning. Preem anger också att
satsningen på förnybar produktion endast görs om den är ekonomiskt
fördelaktig vilket skapar ytterligare osäkerhet kring Preems
omställningsambition.
4. Hela världen genomgår just nu en omställningsprocess för att nå FNs
klimatmål och säkra levnadsförhållandena för kommande generationer. De
koldioxidförorenande företag som inte visar en progressiv teknikutveckling
utan håller fast i gamla produktionsmönster riskerar att slås ut. Detta är t ex
fallet för Europas gruvindustri. Den plan Preem presenterar i sin ansökan
visar inte på progressivitet eftersom huvudfokus ligger på att ”uppgradera
tjockolja till diesel som uppfyller stränga miljökrav, och lågsvavligt
fartygsbränsle”. Vår uppfattning är att Preem i sin ansökan inte presenterar ett
alternativ för att långsiktigt säkra arbetstillfällena vid anläggningen i Lysekil.
Sammantaget ser Miljöpartiet i Lysekil inga miljömässiga eller ekonomiska fördelar
för kommunen att bifalla Preems nuvarande ansökan om utbyggnad. Vi välkomnar
en ny ansökan från Preem med fokus på produktion av förnybara drivmedel
och/eller energi som även omfattar en råvaruanalys och bindande åtaganden om
produktleverans. Detta skulle gynna Lysekils medborgare på lång sikt. Vi hänvisar
också till vår tidigare reservation angående kommunens yttrande till Mark- och
miljööverdomstolen
Emma Nohrén MP

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020-09-02

Dnr 2020-000351

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
Sammanfattning
Lysekils kommun är medlem i Kommuninvest ekonomiska förening (”Föreningen”).
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga
medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt
såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga
medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Lysekils kommun utfärdade sin
borgensförbindelse den 17 augusti 2006 och har bekräftat densamma genom beslut
av fullmäktige den 25 juni 2015 (bilaga 1).
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat
regressavtal (bilaga 2) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat det så kallade
garantiavtalet (bilaga 3). Dessa avtal måste förnyas med hänsyn till regler för
preskription.
Kommunfullmäktige måste därför fatta ett nytt beslut som garanterar att tidigare
borgensförbindelse och ingångna avtal fortfarande gäller, samt att Kommuninvest
äger företräda Lysekils kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-13
Bilaga 1 Utdrag ur budgetbeslut KF 2015-06-25, bekräftelse av borgensförbindelse.
Bilaga 2 Avtal om regress mm. (Regressavtalet)
Bilaga 3 Avtal om kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponering av
derivat. (Garantiavtalet)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att Lysekils kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 17
augusti 2006 (”Borgensförbindelsen”), vari Lysekils kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att
Kommuninvest äger företräda Lysekils kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer.
2. Att Lysekils kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Lysekils
kommun den 2 december 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
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Utdragsbestyrkande
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skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna
enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Att Lysekils kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Lysekils
kommun den 2 december 2011, vari Lysekils kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt
gäller.
4. Att utse Jan-Olof Johansson och Leif Schöndell att för Lysekils kommuns
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
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2020-09-02

Dnr 2020-000369

Förslag om att anta utmaningar inom Fossilfritt Sverige
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-18 att bifalla en motion om att Lysekils
kommun ska ansluta sig till initiativet Fossilfritt Sverige, vilket nu är verkställt. Ett
av de arbetssätt som initiativet använder är så kallade utmaningar, där företag,
organisationer, kommuner och regioner utmanas att genomföra konkreta åtgärder
för att minska utsläppen av växthusgaser.
För att konkretisera och visa hur kommunen avser att arbeta i linje med initiativets
intentioner bör kommunen anta de utmaningar som är relevanta.
Förvaltningen föreslår att kommunen antar transportutmaningen, solutmaningen
och tjänstebilsutmaningen, då dessa ligger väl i linje med kommunens uttryckta
ambitioner. Kommunen bedöms idag inte redo att anta klimatväxlingsutmaningen,
utan detta behöver utredas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta transportutmaningen,
solutmaningen och tjänstebilsutmaningen inom initiativet Fossilfritt Sverige.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheterna att arbeta med
klimatväxling i kommunens egna verksamheter.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Avdelningen för hållbar utveckling
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Dnr 2020-000367

Upphävande av den gemensamma miljöpolicyn för Sotenäs Munkedal
och Lysekil
Sammanfattning
Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner antog under första halvåret 2016 en
gemensam miljöpolicy, inom ramen för det miljöstrategiska samarbete som då
bedrevs. Eftersom det miljöstrategiska samarbetet mellan de tre SML-kommunerna
nu är avvecklat fyller en gemensam miljöpolicy inte någon funktion. Sedan den
gemensamma miljöpolicyn antogs har Lysekils kommuns styrning successivt
utvecklats och idag finns styrdokument som är mer relevanta avseende det
miljöstrategiska arbetet. I syfte att renodla styrningen och tydliggöra vilka
förväntningarna är på kommunens verksamheter i miljöhänseende bör miljöpolicyn
upphävas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva den gemensamma
miljöpolicyn för Sotenäs Munkedal och Lysekil.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
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2020-09-02

Dnr 2019-000016

Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2019
Sammanfattning
Enligt kommunallagen (KL) 4 kap. 29 § får kommuner och landsting ge ekonomiskt
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin.
Redovisningen avser perioden 1 januari till den 31 december 2019 och samtliga
partier har lämnat in redovisningen till kommunstyrelseförvaltningen i tid.
Redovisningskravet syftar till att genom ökad öppenhet ge allmänhet och medierna
möjlighet att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras
redovisning.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår efter granskning att samtliga partiers
redovisningar godkänns.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-23
Redovisningar från samtliga partier
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningar av
partistöd för år 2019.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 151

2020-09-02

Dnr 2020-000376

Uppdragsbeskrivning av fullmäktigeberedning 2050
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-18, § 34 att tillsätta en fullmäktigeberedning
samt att beredningen senast 2020-09-16 ska lämna en beskrivning hur fullmäktigeberedningen avser att ta sig an uppdraget.
Beredningen har haft fyra möten under juni till augusti där de tillsammans tagit
fram en uppdragsbeskrivning. Den beskriver i stora drag hur beredningen kommer
att ta sig an uppdraget om Lysekil 2050.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-20
Uppdragsbeskrivning från fullmäktigeberedningen
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-03-18, § 34
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna fullmäktigeberedningens
uppdragsbeskrivning.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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2020-09-02

Dnr 2019-000235

Svar på motion från Lars Björneld (L) om det tredje äldreboendet i
Lysekil
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-29, § 9, att uppdra åt kommundirektören att
ta fram ett projektdirektiv för en utredning om den framtida äldreomsorgen i
Lysekils kommun. Projektdirektivet presenterades för kommunstyrelsen 2020-0408 som godkände direktivet.
Utifrån motionens förslag att samhällsbyggnads- och socialnämnden ges i uppdrag
att finna en lämpligplats för ett tredje äldreboende, har socialförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen båda i sina remissvar hänvisat till utredningens
projektdirektiv och pågående arbete. Kommunstyrelseförvaltningen delar denna syn
då utredningen ska resultera i ett antal rapporter/delutredningar som kan ligga till
grund för en revidering av Lysekils kommuns vård- och omsorgsplan, samt övriga
strategiska beslut om äldreomsorgen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-14
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-30, § 65
Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-03-30, § 36
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-06-12, § 61
Motion
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000443

Svar på motion från Siw Lycke (C) om att införa ersättning i daglig
verksamhet
Sammanfattning
I motion inlämnad av Siw Lycke (C) föreslås att införa någon form av ersättning
(habiliteringsersättning) till samtliga (både LSS och SoL) inom daglig verksamhet.
Alternativt att kommunen erbjuder annan form av ersättning som till exempel fri
mat till dem som arbetar.
Utbildningsnämnden har 2020-03-31, § 45, beslutat föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen och att arbetslivsförvaltningen ska söka det statliga stödet så länge
det finns kvar och betala ut det till deltagare i daglig verksamhet med LSS-beslut.
LSS. Vidare föreslår utbildningsnämnden kommunfullmäktige att utreda kostnaden
för ersättning även för deltagare med SoL-beslut.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det krävs en långsiktigt hållbar ekonomisk
lösning om habiliteringsersättning ska återinföras. Något utrymme för detta finns
inte i kommunens budget. Motionen bör därför avslås.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-10
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-03-31, § 45, med tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-11-20, § 229
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-04-17, § 35
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-09-29, § 132
Motion
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan-Olof Johansson (S): Avslag på förvaltningens förslag. Ändringsförslag att
motionen anses besvarad i enlighet med utbildningsnämndens yttrande.
Ricard Söderberg (S), Christina Gustavsson (S), Christoffer Zakariasson (SD), Yngve
Berlin (K), Ulf Hanstål (M), Ronald Rombrant (LP): Bifall till Jan-Olof Johanssons
förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Jan-Olof Johanssons
med fleras förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad i
enlighet med utbildningsnämndens yttrande.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
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