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§ 47 Dnr 2020-000021  

Avsägelser som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden och i styrelsen 
för Havets Hus i Lysekil AB 
Sammanfattning 
Christin Gustafsson Tallberg (S) har i en skrivelse 2020-03-19, avsagt sig uppdraget 
som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden och i styrelsen för Havets Hus i Lysekil AB.      

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Christin Gustafsson Tallberg     

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen samt tackar Christin 
Gustafsson Tallberg för nedlagt arbete.     

 

Beslutet skickas till 
Christin Gustafsson Tallberg 
Havets Hus i Lysekil AB 
Löneenheten 
Nämndsekreteraren 
kommunsekreteraren 
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§ 48 Dnr 2020-000021 

Avsägelse som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanfattning 
Jonas Hoffman (LP) har i en skrivelse 2020-04-14, avsagt sig uppdraget som 
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.     

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Jonas Hoffman     

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen samt tackar Jonas Hoffman 
för nedlagt arbete     

 

Beslutet skickas till 
Jonas Hoffman 
Löneenheten 
Nämndsekreteraren 
Kommunsekreteraren 
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§ 49 Dnr 2020-000020  

Fyllnadsval som ersättare i styrelsen för LEVA i Lysekil AB 
Sammanfattning 
Anders C Nilsson (S) nominerar Malin Karlsson (MP) som ny ersättare i styrelsen 
för LEVA i Lysekil AB, efter Per Cederholm    

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Malin Karlsson som ersättare i styrelsen för 
LEVA i Lysekil AB.     

 

Beslutet skickas till 
Malin Karlsson 
LEVA i Lysekil AB 
Kommunsekreteraren 
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§ 50 Dnr 2020-000020 

Fyllnadsval som ersättare i Havets Hus i Lysekil AB 
Sammanfattning 
Anders C Nilsson (S) nominerar Roger Siverbrant (S) som ersättare i Havets Hus i 
Lysekil AB, efter Christin Gustafsson Tallberg.      

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Roger Siverbrant som ersättare i Havets Hus i 
Lysekil AB.     

 

Beslutet skickas till 
Roger Siverbrant 
Havets Hus i Lysekil AB 
Kommunsekreteraren  
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§ 51 Dnr 2020-000020 

Fyllnadsval som vice ordförande i Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän 
Sammanfattning 
Anders C Nilsson (S) nominerar Klas-Göran Henriksson (S) som vice ordförande i 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, efter Per-Olof Gustafsson.      

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Klas-Göran Henriksson som vice ordförande i 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.      

 

Beslutet skickas till 
Klas-Göran Henriksson (S) 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Kommunsekreteraren 
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§ 52 Dnr 2020-000020 

Fyllnadsval som ledamot i Socialnämnden 
Sammanfattning 
Anders C Nilsson (S) nominerar Mårten Blomqvist (S) som ledamot i 
Socialnämnden, efter Per-Olof Gustafsson.      

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Mårten Blomqvist som ledamot i 
Socialnämnden.     

 

Beslutet skickas till 
Mårten Blomqvist 
Löneenheten 
Nämndsekreteraren 
Kommunsekreteraren 
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§ 53 Dnr 2020-000069  

Val till Fullmäktigeberedning - Lysekil 2050 
Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade 2020-03-18, § 34 att tillsätta en fullmäktigeberedning kallad 
”Lysekils 2050”. Till dagens sammanträde har partierna lämnat förslag på personer 
till beredningen.  

Partierna föreslår följande personer: 

Ricard Söderberg – Socialdemokraterna 
Monica Andersson – Centerpartiet 
Åsa Björneld – Liberalerna 
Wictoria Insulan – Moderaterna 
Annette Calner – Lysekilspartiet 
Stig Berlin – Kommunistiska partiet 
Maria Granberg - Miljöpartiet 
Håkan Smedja – Vänsterpartiet 
Christoffer Zakariasson - Sverigedemokraterna      

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna partiernas förslag på personer som ska 
ingå i fullmäktigeberedningen Lysekil 2050.     

 

Beslutet skickas till 
Ricard Söderberg 
Monica Andersson 
Åsa Björneld  
Wictoria Insulan 
Annette Calner  
Stig Berlin  
Maria Granberg  
Håkan Smedja 
Christoffer Zakariasson  
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 54 Dnr 2020-000124  

Uppföljning 1 för Lysekils kommun 2020  
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 1 per februari 
2020. Dialoger har genomförts mellan nämndernas presidier och kommun-
styrelsens 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 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-04-08, § 72 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-31 
Uppföljning 1 2020 för Lysekils kommun     

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 1 2020 för Lysekils kommun. 

Kommunfullmäktige godkänner en negativ budgetavvikelse för försörjningsstödet 
på 5,8 mnkr.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 



 

  Kommunfullmäktige
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2020-04-22 
 

12 (22) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 55 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 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-04-08, § 73 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-23 
Årsredovisning 2019 för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän med 
revisionsberättelse     

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns 
årsredovisning för år 2019. 

Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för år 2019.      

 

Beslutet skickas till 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
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§ 56 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 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-04-08, § 74 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-30 
Samordningsförbundets årsredovisning 2019 med bilagor     

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Samordnings-förbundet Västs årsredovisning med 
tillhörande verksamhetsberättelse för år 2019. 

Kommunfullmäktige beviljar Samordningsförbundet Väst ansvarsfrihet för år 2019.      

 

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Väst 
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§ 57 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 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-04-08, § 75 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-18 
Förslag till medborgarlöfte 2020-2021. 
Kartläggning av trygghet och brott 2019     

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till medborgarlöfte 2020-2021.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Folkhälsostrateg 
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§ 58 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.   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-04-08, § 77 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-15 
Program för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare      

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer ”Program för verksamhet som utförs av externa 
utförare”.   

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Socialnämnden 
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§ 59 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 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-04-08, § 76 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-19 
Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi     

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi.  

 

Beslutet skickas till 
Säkerhetsstrateg  
Kommunstyrelseförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen 
Arbetslivsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
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§ 60 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 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-04-08, § 78 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-02 
Arbetsordning för fullmäktige     

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderad arbetsordning för 
kommunfullmäktige.      

 

Beslutet skickas till 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 
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§ 61 Dnr 2020-000151  

Revidering av krisledningsnämndens reglemente 
Sammanfattning 
Krisledningsnämndens reglemente bör revideras med anledning att i nuvarande 
reglemente står, att 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 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-04-08, § 79 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-27 
Reviderat reglemente för krisledningsnämnden     

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderat reglemente för 
krisledningsnämnden.  

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 62 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 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-04-08, § 80 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-20 
Riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Olof Johansson (S): En redaktionell ändring på sidan 6 under rubriken ”tillåtna 
flaggor”, att ta bort ordet rangordnat. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala 
flaggstänger med redaktionell ändring på sidan 6, att ta bort ordet ”rangordnat”.  

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen 
Arbetslivsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kontaktcenter 
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§ 63 Dnr 2020-000079  

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande samt ordförande i 
socialnämnden - Frågor angående skotthål i kommunhuset, skotthål i 
socialkontoret, brandbomber, misshandel, rån, skadegörelse mm 
Sammanfattning 
Daniel Arvidsson (SD) har i en interpellation ställt följande frågor till 
kommunstyrelsens ordförande samt ordförande för socialnämnden:  

1. Vad har ni för konkreta planer att få stopp på denna våldspiral som drabbat 
kommunen. 

2. Krafttag. Har ni tillräckligt med råg i ryggen för att återinföra balans i 
kommunen. 

3. Varför har ni inte sett dessa problem växa år efter år? Väldigt många andra 
har sett och försökt påtala detta, men man har inte blivit lyssnad på. 

4. Kan ni tänka er att avvisa personer som går på ev. försörjningsstöd från 
kommunen pga. återkommande brottslighet. 

5. Anser ni att vi får ut så mycket vi kan för varje satsad krona vad gäller dessa 
människor som ställer till problem? 

 

Kommunstyrelsens ordförande och socialnämndens ordförande svarar 
följande genemensamt: 

Lysekils kommun har politiskt beslutat om en organisering och uppbyggnad av den 
förebyggande verksamheten för att skapa trygghet i kommunen. Många 
verksamheter som familjestödjande insatser, fältassistenter, socialjour, 
fritidsverksamhet och ungdomsinriktade insatser är organiserade inom 
socialnämndens och utbildningsnämndens verksamheter. Även andra förvaltningar 
och kommunens bolag blir efter behov involverade i arbetet. Kommunens 
säkerhetsstrateg arbetar i kommunstyrelsens förvaltning som organiserar 
gemensamt arbete över nämndgränserna och samverkan med polisen.  

Utöver det långsiktiga arbetet i respektive förvaltning bedrivs en gemensam 
samordning av organiserade insatser i en trygghetsgrupp och i en SSPF-grupp 
(Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid). Här planeras löpande insatser under året av 
kommunens tjänstepersoner och polisen. De gemensamma insatserna genomförs 
enligt EST-metoden, Effektiv Samordning för Trygghet. Metoden bygger på ett 
strukturerat arbetssätt med informationsinsamling, analys av lägesbild, insatser och 
uppföljning.  

Konkreta planer som gäller över längre tid beslutas politiskt och i samverkan med 
polisen, det senaste finns på kommunens hemsida i kommunfullmäktiges 
möteshandlingar från den 13 mars 2019. När beslut ska tas om nästa 
överenskommelse med polisen planeras också för en muntlig information i 
kommunfullmäktige. Under 2019 den 27 mars, 29 maj, 4 september, 6 november 
och 2020 den 29 januari informerades kommunstyrelsens ledamöter om 
verksamheten och de åtgärder som planerats och vidtas. 
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Kommunstyrelsens ordförande svarar följande på frågorna: 

1. Konkreta planer och åtgärder som vidtagits i trygghetsarbetet har t.ex. varit 
ökad polisnärvaro, ökad öppettid på polisstationen, vidareutveckling av 
insatser med trygghetsvandrare, gemensam insats kommun och polis för att 
förhindra narkotikabrott samt riktade insatser mot vissa individer i 
ungdomsgrupperingar.  

2. När våldsamma handlingarna har handlat om händelser i närhet av krogar 
eller i samband med sena sommararrangemang har arrangören ansvar för att 
upprätthålla ordningen och i förekommande fall med stöd av 
polismyndigheten stävja brott. 

3. Vi bedömer att kommunens insatser är väl balanserade i förhållande till de 
effekter vi kan uppnå. En typ av obalans råder i rekryteringen av poliser till 
Lysekil där man än så länge inte lyckats fullt ut. 

4. I Lysekils tätort har vi sett problemen växa under årens lopp medan det på 
andra orter i kommunen har varierat över tid. På grund av ökande behov av 
åtgärder har kommunens insatser ökat mycket kraftigt under senare år. 

5. Svensk lag ger inte kommunen möjlighet att avvisa personer på grund av 
brottslighet.   

6. Kostnaderna för kommunens insatser är väldigt höga. Vi anser att medlen 
används så effektivt det är möjligt. Alternativet är att minska kostnaderna 
genom att dra in på antalet åtgärder eller inte utföra dem alls. 

 

Socialnämndens ordförande svarar följande på frågorna: 

1. Socialförvaltningen samverkar med övriga förvaltningar, polis mm för 
att skapa en trygghet. Det strategiska arbetet sker 
kommunövergripande. 

2. Socialnämnden och socialförvaltningen genomför insatser utifrån sitt 
uppdrag från kommunfullmäktige samt gällande lagstiftning. 

3. Socialförvaltningen har anställt fältsekreterare samt arbetat med 
problemen under flera år. Förebyggande arbete pågår kontinuerligt 
sedan flera år se fråga 1.  

4. Detta är inte en fråga för socialnämnden. 

5. Som det ser ut just nu använder vi våra resurser på bästa sätt. Arbete 
pågår för att bli ännu mer effektiva samt arbeta allt mer förebyggande. 
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§ 64 Dnr 2020-000153  

Anmälningsärende till kommunfullmäktige 2020-04-22 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende i protokoll 2020-04-22: 

• Bolagsstyrningsrapport 2019  

• Protokoll från SON - Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 2019 

• Kostnadsfördelning Miljönämnden i mellersta Bohuslän - dnr 2019/001525 

• Lagakraftbevis gällande Evensås 1:79 

• Struken partibeteckning - Lars T Hansson 

• Dom från Vänersborgs tingsrätt gällande detaljplan för del av Vägeröd 1:70 
mfl. Östersidan i Lysekils kommun - KF beslut 2019-06-12, § 56,  
LKS 2019-000181 

• Ny ersättare i kommunfullmäktige, Charlotte Wendel Lendin       
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