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§ 61 Dnr 2020-000001  

Muntlig information på kommunstyrelsen 2020-04-08 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens sammanträde började med information om budget 2021. 
Nämndernas presidier är inbjudna till informationen. Kommundirektören Leif 
Schöndell inledde mötet därefter informerade Eva-Marie Magnusson, ekonomichef 
och Ing-Marie Tjulander, kvalitetschef om förutsättningarna för budget 2021.  
 
Eva-Marie Magnusson, ekonomichef, informerar om bokslut och årsredovisning för 
2019. En film visades om övergripande händelser i kommunen under det gångna 
året.  
 
Eva-Marie Magnusson, ekonomichef redovisar uppföljningsrapport 1. 
 
Malin Kristensson från Västtrafik informerar via Teams om ansvar och uppdrag för 
kollektivtrafiken. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Klas-Göran Henriksson är inbjuden till 
kommunstyrelsen för samtala om att eventuellt minska antalet ledamöter i 
fullmäktige till hälften under pågående pandemi. För att fullmäktige i Lysekil ska 
kunna genomföra denna åtgärd under en begränsad tid krävs det att samtliga partier 
är enade i förslaget. Förfrågan kommer att skickas ut till samtliga gruppledare i 
fullmäktige, med ett önskat svar senast 14 april. 
 
Ing-Marie Tjulander, kvalitetschef informerade om kommunkompassen som utförts 
av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Kommunkompassen utvärderar sättet 
att leda och sättet att samspela i organisationen. Utvärderingen visar hur väl 
kommunen fungerar samt ger värdefull information om kommunens styrkor och 
förbättringsområden för att bättre möta framtidens behov. 
 
Leif Schöndell, kommundirektör informerade om lägesbild av Covid-19. 
Kommunens förvaltningar har, och fortsätter att, arbeta systematiskt med att 
hantera och planera för händelser kopplade till Covid-19 och ett nytt centralt internt 
direktiv gick ut 2 april. 

Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen fortsätter att meddela något högre 
frånvaro än normalt med anledning av sjukdom och vård av barn, vilket innebär en 
mer ansträngd personalsituation. Övriga förvaltningar rapporterar en stabil 
situation kring bemanning och verksamhet.  

Samhällsviktiga verksamheter (SVV) inom kommunens geografiska område 
rapporterar om ingen till måttlig påverkan. Turism- och besöksnäringen är dock 
allvarligt påverkad av Covid-19.      

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
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§ 62 Dnr 2020-000128  

Information om rapport från Kommunkompassen 2019  

Sammanfattning 

Med hjälp av Kommunkompassen, som utförs av Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR), har Lysekils kommun genomfört en utvärdering av kvaliteten och sättet att 
leda organisationen utifrån ett helhetsperspektiv. 

Kommunkompassen utvärderar sättet att leda och sättet att samspela i 
organisationen. Utvärderingen visar hur väl kommunen fungerar samt ger värdefull 
information om kommunens styrkor och förbättringsområden för att bättre möta 
framtidens behov. Kommunkompassen mäter kvaliteten i arbetet som kommunen 
gör inom åtta olika områden och redogör olika förbättringsmöjligheter. 

Lysekils kommun ligger nära genomsnittet i jämförelse med andra kommuner som 
genomfört Kommunkompassen.    

Arbete med åtgärder till framtagna förbättringsförslag har påbörjats i kommun-
direktörens ledningsgrupp.      

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-27 
Rapport Kommunkompassen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag. Tilläggsförslag att 
kommunstyrelseförvaltningen uppdras att senast oktober 2020 redovisa för 
kommunstyrelsen vilka förbättringsåtgärder som förvaltningen avser att vidta inom 
området Politisk styrning och kontroll så att de brister rapporten pekar på 
elimineras. 
 
Emma Nohrén (MP) och Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag, 
avslag på Ronald Rombrants tilläggsförslag.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta att notera informationen om 
genomförandet av Kommunkompassen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt förslaget. 

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

Omröstning begärs 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst till Ronald Rombrants förslag 

Nej-röst för avslag 
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Omröstningsresultat 

Med 4 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå Ronald 
Rombrants tilläggsförslag. 

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  

Annette Calner LP X   

Björn Martinsson LP X   

Christoffer Zakariasson SD X   

Bengt-Olof Andersson V  X  

Summa  4 5  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen om genomförandet av 
Kommunkompassen.      

Reservation 

Ronald Rombrant (LP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och förvaltningar 
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§ 63 Dnr 2020-000123  

Uppföljning 1 2020 för kommunstyrelsen  

Sammanfattning 

I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista februari, Uppföljningsrapport 1. 

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget till och 
med februari på 809 tkr. För helåret prognostiseras en positiv budgetavvikelse på 
436 tkr i förhållande till budget.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-31 
Uppföljningsrapport 1 2020 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 1 2020.      

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 64 Dnr 2020-000125  

Ansökan om medfinansiering av nätverket Fiskekommunerna under 
åren 2021-2023 

Sammanfattning 

Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med 
Västra Götalandsregionen samverkar för en positiv utveckling kring fiskeri-
relaterade frågor. Nätverket utgör en viktig och relevant påverkansplattform för 
fiskerelaterade frågor.  

Fiskekommunerna ansöker om medfinansiering om 20 000 kr per år för perioden 
2021-2023.      

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-18 
Ansökan om medfinansiering för Fiskekommunerna 2021-2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inom ramen för kommunstyrelseförvaltningens 
budget godkänna Fiskekommunernas ansökan om medfinansiering.      

 

Beslutet skickas till 

Fiskekommunerna 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 
 
 



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2020-04-08 

 

10 (35) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 65 Dnr 2020-000028  

Utredning om framtidens äldreomsorg 

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. Kommunstyrelseförvaltningen har nu tagit fram ett förslag till 
sådant direktiv.     

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-31 
Projektdirektiv för utredning om framtidens äldreomsorg 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag. Tilläggsförslag att 
projektdirektivet kompletteras med ytterligare en delutredning med syftet att 
beskriva förutsättningarna för samarbete kring äldreomsorgen tillsammans med 
angränsande kommuner. 
 
Emma Nohrén (MP) och Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag, 
avslag på Ronald Rombrants tilläggsförslag.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta att godkänna förvaltningens 
förslag till projektdirektivet för utredningen om framtidens äldreomsorg och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

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

Omröstning begärs 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för avslag 

Nej-röst till Ronald Rombrants förslag  

Omröstningsresultat 

Med 5 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå Ronald 
Rombrants tilläggsförslag. 
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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   

Annette Calner LP  X  

Björn Martinsson LP  X  

Christoffer Zakariasson SD  X  

Bengt-Olof Andersson V X   

Summa  5 4  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till projektdirektivet för 
utredningen om framtidens äldreomsorg.   

 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 66 Dnr 2020-000139  

Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM  

Sammanfattning 

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är en satsning av Västra 
Götalandsregionen (VGR) för att utveckla verksamheten genom digitalisering.  

Målet är att införa en ny, hållbar, modern och sammanhållen informationsmiljö, 
som kan möta behoven och kraven från såväl invånare som berörda verksamheter. 
Den nya informationsmiljön FVM är tänkt att stödja all hälso- och sjukvård som 
bedrivs inom Västra Götaland, även den som kommunerna svarar för. FVM kommer 
bland annat att ersätta de funktioner som idag tillhandahålls genom det 
gemensamma IT-stödet Samordnad vård- och omsorgsplanering (SAMSA) som 
kommer att avvecklas. Kommunerna är därför i princip tvingade att ansluta sig till 
den del av FVM som kallas Option 1, vilken är ett samlat IT-stöd för personcentrerad 
vård och omsorg som möjliggör verksamhetsöverskridande arbetsflöden.  

Kostnaderna för införandet av Millenium är i dagsläget inte helt klara eftersom 
utvecklingsarbetet pågår. Såvitt känt idag kommer Option 1 att för Lysekils del 
innebära engångskostnader för implementering av systemet på i storleksordningen 
55 000 kronor och årliga driftkostnader på ca 42 500 kronor för tjugo användare.      

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-31 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avropa Option 1: IT-stöd för informationsutbyte 
mellan vårdgivare.      

 

Beslutet skickas till 

Västra Götalandsregionen 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, IT-avdelningen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 67 Dnr 2020-000142  

Bolagsstyrningsrapport 2019 för Lysekils Stadshus AB 

Sammanfattning 

Enligt det gemensamma ägardirektivet för bolag ägda av Lysekils kommun ska 
bolagen årligen upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Denna ska 
bland annat belysa bolagets verksamhet i förhållande till det fastställda kommunala 
ändamålet samt hur styrelsearbetet bedrivits under året. Dotterbolagen ska 
rapportera till Lysekils Stadshus AB som i sin tur lämnar en rapport för 
bolagskoncernen till kommunstyrelsen.      

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-23 
Bolagsstyrningsrapporter från bolagen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner bolagsstyrningsrapport 2019 för Lysekils Stadshus AB 
med bilagor.      

 

Beslutet skickas till 

Lysekils Stadshus AB 
Kommunsstyrelseförvaltningen  
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§ 68 Dnr 2020-000004  

Delegationsbeslut 2020 - kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelseförvaltningen. 

 

Kommunstyrelsens ordförande 

• Ombud till Kommuninvest föreningsstämma 2020 

 

Kommundirektör 

• Tillförordnad kommundirektör 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll 8 april 2020.  
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§ 69 Dnr 2020-000007  

Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2020-04-08 

Sammanfattning 

Protokoll från UBN 2020-03-31, § 36- Uppföljning 1 - Utbildningsförvaltningen  

Protokoll från UBN 2020-03-31, § 45 - Uppföljning 1 - Arbetslivsförvaltningen  

Protokoll från SON 2020-03-30, § 35 - Uppföljning 1  

Protokoll från SBN 2020-03-30, § 69 - Uppföljning 1  

Årsredovisning 2019 från Lysekils Hamn AB  

Protokoll från LysekilsBostäder AB 2020-02-19  

Avsiktsförklaring - väg 174,171,162, Sotenäs kommun 

Protokoll Rådet för folkhälsa och social hållbarhet 2020-02-17  

Protokoll från Lysekils Stadshus AB 2020-03-25  

Driftstöd Fyrstads Flygplats AB 2020, Trollhättans Stad 

Protokoll från Havets hus 2020-02-04  

Offert och avtal gällande historisk stadsvandring i augmented reality 

Verksamhetsberättelse för Fiskekommunerna 2019  

Protokoll från UBN 2020-02-26, § 17 - Intern kontrollplan 2020  

Protokoll från UBN 2020-02-26, § 16 - Årsrapport 2019 för utbildningsnämnden  

Protokoll från SBN 2020-02-20, § 42 - Åtgärdsplan budget i balans  

Protokoll från SBN 2020-02-20, § 41 - Årsrapport 2019  

Beslut från Räddningstjänstförbundet angående Coronaviruset  

Protokoll från SON 2020-02-26, § 26 - Sammanställning placeringar BoU och vuxna  

Protokoll från SON 2020-02-26, § 24 - Årsrapport 2019  

SON 2020-02-26, § 25 - Revisorernas granskning - Privata utförare, kommunens 
insyn och uppföljning  

Protokollsutdrag från Sotenäs 2020-02-26, § 2 - Bredbandssatsning inom SML  

Protokoll från MiMB 2020-02-26, § 6 - Bokslut 2019  

MIMB § 5, 2020-02-26 - Miljönämndens förslag gällande Policy och Riktlinjer till 
skydd mot höga ljudnivåer i Sotenäs kommun  

Rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 
2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll 
8 april 2020.  
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§ 70 Dnr 2020-000003  

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör 

Sammanfattning 

Kommundirektören informerar om: 

• Uppdraget om att förvaltningen skulle presentera en 
förvaltningsövergripande utredning av en framtida målbild för Fjällaområdet 
och Gullmarsskogen som rekreations- och friluftsområden till 
kommunstyrelsen i april är försenat. (Dnr: LKS 2018-000370) 

• Översiktsplanen kommer att bli ytterligare försenad då man inte kan 
sammankalla till olika dialogmöten på grund av Covid-19. 

• Miljööverdomstolen genomförde sin förhandling den 10-12 mars gällande 
Preems utbyggnad. Den 15 juni kommer miljööverdomstolen att avge ett 
yttrande till regeringen.  

• Uppföljningsdialoger är genomförda med samtliga nämnder. 

• Bolagsdialoger är genomförda den 25 mars. 

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar: 

• Möte den 5 mars med rådet för äldrefrågor och rådet för 
funktionshinderfrågor.  

• Det pågår en dialog mellan Preem och Sailnet Lysekil AB angående 
segeltävlingen Women´s Match 2020 med anledningen av Covid-19. 

• Medlemsråd 24 mars med Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän. 

• Digitalt möte den 31 mars, samverkan kring Bohusbanan - transportkorridor.      

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
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§ 71 Dnr 2020-000119  

Bokslut och årsredovisning för år 2019 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat bokslut och årsredovisning för år 2019. 
Årsredovisningen ska överlämnas till kommunfullmäktige som ska godkänna den. 

Lysekils kommuns resultat för räkenskapsåret 2019 är 13,5 mnkr, vilket är  
4,3 mnkr bättre än budget och 6,3 mnkr sämre än föregående år. För 
kommunkoncernen, vilken innefattar Lysekils kommun, bolagskoncernen Lysekils 
Stadshus AB, Rambo AB samt Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän uppgick 
resultatet efter finansiella poster till 22,0 mnkr.      

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-31 
Årsredovisning 2019 för Lysekils kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 2019 års resultat- och 
balansräkning samt förvaltningsberättelse.      

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 72 Dnr 2020-000124  

Uppföljning 1 2020 för Lysekils kommun  

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 1 per februari 
2020. 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. Det finns handlingsplaner i enlighet med kommunens 
ekonomistyrningsprinciper. Den samlade bedömningen är att resultatet 2020 blir 
18,1 mnkr vilket är bättre än budgeterat resultat 11,4 mnkr. 

Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av försörjningsstöd, där 
prognosen är en negativ avvikelse på 5,8 mnkr för 2020 i jämförelse med budget. 
Budgeten överfördes från socialnämnden till den ny arbetslivsförvaltningen inför 
2020 och redan hösten 2019 sågs en ökning av kostnaderna. 

Det finns en stor osäkerhet angående skatteintäkter med tanke på covid-19 och viss 
hänsyn har tagits till den försämrade skatteprognos som väntar. Kostnader kopplade 
till epidemin är inte inkluderade i prognosen, då det är svårt att göra en bedömning i 
dagsläget. Under april kommer regeringens vårändringsbudget och en ny 
skatteunderlagsprognos kommer den 29 april.      

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-31 
Uppföljning 1 2020 för Lysekils kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 1 
2020 för Lysekils kommun. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en negativ 
budgetavvikelse för försörjningsstödet på 5,8 mnkr.      

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 73 Dnr 2020-000131  

Årsredovisning 2019 samt revisorernas revisionsberättelse och 
granskning för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

Sammanfattning 

Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har upprättat 
årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2019. 

Revisorerna i räddningstjänstförbundet har i revisionsberättelsen tillstyrkt att 
årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.      

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-23 
Årsredovisning 2019 för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän med 
revisionsberättelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
räddningstjänstsförbundets mitt Bohusläns årsredovisning för år 2019. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja förbundsdirektionen 
ansvarsfrihet för år 2019.      

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 74 Dnr 2020-000154  

Samordningsförbundet Väst - Årsredovisning 2019 med 
förvaltningsberättelse och revisionsberättelse 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst har upprättat årsredovisning och 
verksamhetsberättelse för år 2019.  

Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som bedömer att 
samordningsförbundets styrelse har haft en tillräcklig kontroll över verksamheten 
under år 2019. Årsredovisningen är i allt väsentligt uppställd i enlighet med 
Kommunal redovisningslag och bedöms som rättvisande.     

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-30 
Samordningsförbundets årsredovisning 2019 med bilagor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Samordnings-
förbundet Västs årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse för år 2019. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Samordningsförbundet 
Väst ansvarsfrihet för år 2019.      

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 75 Dnr 2020-000116  

Medborgarlöfte 2020 

Sammanfattning 

Kommunpolisen har tillsammans med tjänstepersoner från Lysekils kommun 
reviderat 2019 års medborgarlöfte och tagit fram förslag på ett nytt medborgarlöfte 
som föreslås gälla från april 2020 till och med april 2021. Ett medborgarlöfte är ett 
arbete eller åtgärd som kommunen och/eller polisen åtar sig att göra och som ska 
kommuniceras med medborgarna. Som grund för medborgarlöftet finns en 
gemensamt framtagen kartläggning och analys av trygghet och brott i Lysekils 
kommun.      

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-18 
Förslag till medborgarlöfte 2020-2021. 
Kartläggning av trygghet och brott 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
medborgarlöfte 2020-2021.      

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
 
 
 



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2020-04-08 

 

22 (35) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 76 Dnr 2020-000130  

Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi 

Sammanfattning 

Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi har upprättats som ett led i 
arbetet utifrån Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap och civilt 
försvar 2019 – 2023 (LKS 2019–416).  

Pandemiplanen är ett komplement till Lysekils kommuns krisledningsplan (LKS 
2019–469) och nödvändig för att så bra som möjligt hantera en ofta komplex 
pandemihändelse. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-19 
Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Lysekils kommuns 
plan för hantering av pandemi.  

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 77 Dnr 2020-000121  

Program för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare  

Sammanfattning 

Kommuner och regioner ska enligt kommunallagen kontrollera och följa upp 
verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare, och i avtalen 
tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn. Dessa 
grundkrav vilar på förhållandet att kommuner och regioner är ansvariga även för 
verksamhet som genom avtal överlämnas till privata utförare. I ansvaret ligger då 
också att följa upp och kontrollera. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-att redovisa förslag till program på styrelsens 
sammanträde 2020-04-08. Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag vilket i 
stort följer SKR´s rekommendationer och mall.   

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-15 
Program för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa ”Program för verksamhet 
som utförs av externa utförare”.   

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 78 Dnr 2020-000152  

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Sammanfattning 

Med anledning av rådande omständigheter med covid-19 bör kommunfullmäktiges 
arbetsordning kompletteras med möjligheten att ledamöter i kommunfullmäktige 
får delta på distans. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju (7) dagar före sammanträdet 
anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans. Ledamot som deltar på distans ansvarar själv för att dennes utrustning och 
teknik fungerar. 

Sammanträden får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.      

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-02 
Arbetsordning för fullmäktige 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa förslaget till reviderad 
arbetsordning för kommunfullmäktige.      

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 79 Dnr 2020-000151  

Revidering av krisledningsnämndens reglemente 

Sammanfattning 

Krisledningsnämndens reglemente bör revideras med anledning att i nuvarande 
reglemente står, krisledningsnämnden utgörs i vardagen av kommunstyrelsens 
ledningsutskott. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-30, § 6 att kommunstyrelsens ledningsutskott 
skulle upphöra 2019-01-31. Utifrån beslutet bör krisledningsnämndens reglemente 
revideras i § 9. 

Förvaltningen föreslår också att hänvisa till ”Reglemente med gemensamma 
bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Lysekils kommun” i de 
paragrafer som är möjligt.      

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-27 
Reviderat reglemente för krisledningsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa förslaget till reviderat 
reglemente för krisledningsnämnden.  

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 80 Dnr 2020-000104  

Riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21, § 91 om regler för flaggning på 
kommunala flaggstänger i Lysekils kommun. Reglerna skulle ha reviderats senast 
2019-12-31.   

Förutom en allmän översyn av dokumentet så föreslår förvaltningen att i stycket om 
flaggning vid dödsfall lägga till följande: ”Vid flaggning på halv stång ska ansvarig 
chef meddela Kontaktcenter vem som berörs, så att eventuella frågor kan besvaras”.  

Förvaltningen föreslår också att vid flaggning vid andra tillfällen än de som står 
nämnda i styrdokumentet, så ska det ske en avstämning med administrativa chefen. 
I nuvarande styrdokument är det kommunstyrelsens ordförande som ska besluta i 
frågan om en förvaltning får flagga för ett specifikt tillfälle.     

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-20 
Riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna riktlinjer för flaggning 
på Lysekils kommunala flaggstänger.  

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 81 Dnr 2019-000458  

Svar på motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) om 
hastighetsbegränsning vid Bergs skola 

Sammanfattning 

I en motion av Britt-Marie Didriksson Burcher (L) 2019-11-28, föreslås att 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att överlägga med Trafikverket 
om lämpliga åtgärder för att dämpa trafiken vid Bergs skola. 

Lysekils kommun är generellt positiv till åtgärder som dämpar hastigheten vid 
utsatta plaster som t.ex. vid Bergs skola. Gällande trafikvolymen på det aktuella 
vägavsnittet bedöms denna vara svår att minska mer än på marginalen då den 
absoluta merparten av trafikvolymen har Preem som målpunkt tur/retur. 
Alternativa vägar saknas, framför allt för den tunga trafiken. 

Vägen är en så kallad regional väg som därmed faller under Trafikverkets ansvar och 
kommunstyrelseförvaltningen har därför varit i kontakt med Trafikverket gällande 
förutsättningarna för exempelvis sänkt hastighet. En sådan åtgärd kräver emellertid 
en ansökan hos länsstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningen förslår att 
trafiksäkerhetsfrågan vid Bergs skola tas upp med Trafikverket vid nästkommande 
ordinarie dialogmöte. Erhålls då en samsyn kring säkerheten för de oskyddade 
trafikanterna kring skolan, kan nästa steg vara att anhålla hos länsstyrelsen om en 
hastighetssänkning.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-14 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-12-11, § 257 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad 
i enlighet med vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.    

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 82 Dnr 2019-000387  

Svar på motion från Håkan Kindstedt (L) om ökad information om 
otrygga platser 

Sammanfattning 

Håkan Kindstedt (L) har motionerat om att inrätta en ”trygghetsapp” för ökad 
information om otrygga platser och föreslaget att detta ska utredas. Motionens 
beskrivning och förslag ligger helt i linje med det brottsförebyggande- och 
trygghetsfrämjande arbete som bedrivs idag.  

Kommunens arbete utgår från arbetsmetoden Effektiv Samordning för Trygghet 
(EST) som fokuserar på platsen, situationen och miljön. En ”app”-liknande lösning 
för allmänheten bedöms vara ett bra komplement till det befintliga interna 
inrapporteringssystemet som även det är kartbaserat.   

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-19 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-10-23, § 115 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 83 Dnr 2018-000217  

Svar på motion från Fredrik Häller (LP) om upptagningsplats för båtar i 
Södra Hamnen 

Sammanfattning 

Fredrik Häller (LP) föreslår i en motion att kommunen tar fram ett förslag till att en 
upptagningsplats och ramp för fritidsbåtar anläggs i södra hamnen. Ett förslag till 
motionssvar behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-29 där man 
beslutade återremittera ärendet för att komplettera svaret med upptagningsplats av 
båt lyft med kranbil. 

Det kan konstateras att Gullmarskajen anses som ej tillförlitlig avseende bärigheten. 
Inte heller den så kallade Gubbens brygga är i gott skick utan kräver en upprustning, 
dock med en väsentligt lägre kostnadsram.  

Även om det i stort saknas tillgängliga och lämpliga platser för båtlyft i 
hamnområdet, vore emellertid en upprustning av den så kallade Gubbens brygga en 
tänkbar lösning. En upprustning beräknas innebära en kostnadsram på 3-4 mnkr.  

Då de berörda marina företagen har signalerat att de är beredda att finansiera sina 
båtlyft, skulle en idé kunna vara att dessa aktörer går samman och gemensamt 
bekostar en upprustning av ”gubbens brygga” vilket säkerställer en långsiktigt 
tillgänglig plats för de aktörer som önskar nyttja bryggan som upptagningsplats med 
kranbil. Eventuellt kompletterat med att kommunen också går in och 
medfinansierar en del av projektet.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-20 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-04-19, § 57 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-01-29, § 32 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 
besvarad i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.   

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 84 Dnr 2019-000171  

Svar på motion från Krister Samuelsson (M) om frukost i skolan 

Sammanfattning 

Krister Samuelsson (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att 
frukost ska införas och erbjudas för alla elever i grundskolan i Lysekils kommun. 

Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på motionens intention men som 
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden skriver i sina svar så ryms inte 
kostnaden inom nämndernas budgetramar.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-20 
Protokoll från utbildningsnämnden 2019-10-02, § 79, med bilagor 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-20, § 38, med bilagor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.      

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 85 Dnr 2016-000030  

Svar på motion från Siw Lycke (C) angående ramp på badplats för 
funktionsnedsatta 

Sammanfattning 

Siw Lycke, Centerpartiet, framför i en motion 2016-01-25 att det framkommit 
önskemål om en ramp för badande på ett mer avskilt ställe än Pinnevik.   

Det kan konstateras att det förflutit några år sedan motionen lämnades in. Sedan 
dess har tekniska avdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, påbörjat ett arbete 
med att ta fram en badplatsstrategi vilken beräknas vara klar innan sommaren 
2020. I strategin finns en målbild om att Lysekils kommun ska kunna erbjuda 
attraktiva badplatser av varierande karaktär. Tillgängligheten behöver tillgodoses 
och utvecklas för att kunna möta behovet hos såväl turister som bofasta. I dagsläget 
finns tillgänglighetsanpassade ramper i Pinnevik och Bökevik. Mot bakgrund av 
motionen föreslår kommunstyrelseförvaltningen att arbetet med strategin även 
innefattar hur vi tillgodoser de funktionsnedsatta och att denna grupp kan ha 
tillgång till bad inte bara i Pinnevik och på Skaftö.  

Det finns dock inga planer att inför sommarsäsongen 2020 uppföra ytterligare 
ramper i kommunen då detta inte ryms inom i årets budget.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-19 
Motion 
Protokoll från kommunfullmäktige 2016-01-28, § 30 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 
besvarad i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.   

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 86 Dnr 2019-000346  

Svar på motion från Annette Calner (LP) och Ronny Hammargren (LP) 
om förslag att fullmäktige beslutar att Lysekils kommun inför s k 
utvecklingsjobb 

Sammanfattning 

I en motion från Annette Calner och Ronny Hammargren (LP) föreslås att Lysekils 
kommun ska införa så kallade utvecklingsjobb. 

Bakgrunden är enligt motionärerna att Lysekil, liksom många andra kommuner, står 
inför stora utmaningar när det gäller att motverka ökande arbetslöshet, 
försörjningsstödstagande och socialt utanförskap. Samtidigt finns behovet av att öka 
kompetens och anställningsbarhet vilket kan gynna framtida kompetensförsörjning 
inom kommunens verksamheter.  

Arbetslivsförvaltningen som haft motionen på remiss, ser positivt på ett eventuellt 
införande av utvecklingsjobb. Kommunen behöver dock göra ett ställningstagande 
avseende ambitionsnivå och omfattning av en eventuell satsning på utvecklingsjobb. 
Arbetslivsförvaltningen konstaterar också att inför ett eventuellt införande behöver 
en plan för genomförandet utarbetas där berörda parter medverkar.    

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-26 
Utbildningsnämnden protokoll 2020-02-26, § 27 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-10-23, § 111 
Motion 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge utbildningsnämnden i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för eventuella utvecklingsanställningar i 
Lysekils kommun.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 
besvarad i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.  

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 87 Dnr 2020-000182  

Tillägg på dagordningen - Att budgetprocessen för 2021 skjuts på till 
hösten  

Sammanfattning 

Varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden enligt kommunallagen  
4 kap, 20 §. 
 
Ronald Rombrant (LP) har väckt följande ärende, att budgetprocessen för 2021 
skjuts på till hösten som läggs till på dagordningen. 
 
Lysekilspartiet tillsammans med Moderaterna och Sverigedemokraterna vill mot 
bakgrund av covid-19 och den stora osäkerheten runt Sveriges ekonomi och 
kommunernas ekonomiska förutsättningar skjuta på fullmäktiges budgetbeslut från 
våren till hösten. Detta görs i många kommuner, vi menar att detta också bör göras i 
Lysekils kommun.  
 
Vi föreslår att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att skyndsamt ta fram ett 
förslag på körschema där kommunfullmäktige fattar budgetbeslutet på hösten med 
förslagsvis SKRs skatteunderlagsprognos per augusti som utgångspunkt.     

Beslutsunderlag 

Lysekilspartiets, Moderaternas och Sverigedemokraternas skrivelse     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Emma Nohrén (MP) och Christina Gustavsson (S): Avslag på Ronald Rombrants 
m.fl. förslag. 

Beslutsgång 

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

Omröstning begärs 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för avslag 

Nej-röst till Ronald Rombrants m.fl. förslag  

Omröstningsresultat 

Med 5 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå Ronald 
Rombrants m.fl. förslag. 
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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   

Annette Calner LP  X  

Björn Martinsson LP  X  

Christoffer Zakariasson SD  X  

Bengt-Olof Andersson V X   

Summa  5 4  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Lysekilspartiets, Moderaternas och 
Sverigedemokraternas förslag.      

Reservation 

Ronald Rombrant (LP) lämnar skriftlig reservation 

Beslutet skickas till 

Ronald Rombrant 
Ulf Hanstål 
Christoffer Zakariasson 
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Reservation från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut  
2020-04-08 –att inte skjuta upp budgetprocessen 
 

 
På grund av covid-19 råder det nu en mycket stor osäkerhet om Sveriges ekonomi. 
Branscher har tvärnitat, företag permitterar, varslen överstiger vida både 90-
talskrisens och finanskrisens varselnivåer. Lysekil är dessutom mycket beroende av 
näringar som har det mycket tufft. Därtill har Preem gått ut med att de har problem 
på grund av fluktuerande oljepriser och minskad efterfrågan.   
 
Regeringen gick nyss ut med att svensk BNP bedöms minska med 4 procent 2020 
och att återhämtningen förväntas pågå under flera år med ett resursutnyttjande som 
är långt under det normala de närmaste åren. Konjunkturinstitutets senaste prognos 
pekar på att krisen redan har ätit upp regeringens 15-miljarderspaket till 
kommunerna, skatteintäkterna till kommunerna kommer att falla med motsvarande 
belopp. Vi kan inte alls ta det för givet att kommunerna får full kostnadstäckning för 
de utgifter kommunerna har för cov-19, flyktingmottagandet de senaste åren är ett 
färskt exempel på detta.  
 
Lysekils kommun ska fastställa en budget för åren 2021-2023. Att under dessa 
omständigheter – som är att likna vid ett enda stort gungfly – lägga fast en budget 
för tre år menar vi är meningslöst och därmed ett stort slöseri med tid och 
skattebetalarnas pengar. Vi menar att ju längre fram vi kan skjuta på budgeten, 
desto mindre blir osäkerheten. Många kommuner resonerar på detta sätt.   
 
Den budget som fullmäktige ska fastställa i juni kommer att utgå från 
förutsättningar och prognoser som gäller i april-maj 2020. Det är mycket sannolikt 
att prognoserna kommer att se helt annorlunda ut efter sommaren. Det är därmed 
stor risk att budgeten behöver göras om.  Därför - menar vi - är det rationellt att 
skjuta på budgetprocessen till hösten.  
 
 
Ronald Rombrant 
 
 


