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Tid och plats

Onsdagen den 7 oktober 2020 kl. 09:00-16.50
Kommunfullmäktigesalen

Ajournering

Kl. 15.40-15.45

Beslutande
Ledamöter

Jan-Olof Johansson (S), ordförande
Maria Granberg (MP) ersätter Emma Nohrén (MP) § 154 via Teams
Emma Nohrén (MP), 1:e vice ordförande §§ 155-182
Ronald Rombrant (LP), 2:e vice ordförande, §§ 154-167
Annette Calner (LP), ersätter Ronald Rombrant (LP) §§ 168-182
Christina Gustafson (S)
Ricard Söderberg (S), ersätter Håkan Kindstedt (L)
Björn Martinsson (LP)
Ulf Hanstål (M)
Christoffer Zakariasson (SD)
Yngve Berlin (K), via Teams

Ersättare

Roger Siverbrant (S) §§ 154-173
Maria Granberg (MP) §§ 155-182 via Teams
Annette Calner (LP) §§ 154-168
Krister Samuelsson (M) § 154
Daniel Arvidsson (SD)
Bengt-Olof Andersson (V)

Tjänstepersoner och
övriga närvarande

Leif Schöndell, kommundirektör
René Daun, näringslivsutvecklare, del av § 154
Michael Johansson, avd. chef hållbar utveckling, del av § 154
Helen Lycke, ordförande i Företagarna Lysekil, del av § 154
Sanna Lannesjö, integrationsstrateg, del av § 154
Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg, del av § 154
Eva-Marie Magnusson, ekonomichef, del av § 154
Cecilia Lindsten, arkitekt, del av § 154
Kent Olsson, kommunrevision, § 154-167
Mari-Louise Dunert, kommunsekreterare
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Sekreterare
Ordförande
Justerare

……………………………………………………….
Mari-Louise Dunert
……………………………………………………….
Jan-Olof Johansson
……………………………………………………….
Ronald Rombrant §§ 154-167
……………………………………………………….
Ricard Söderberg §§ 168-182

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2020-10-07

Anslagsbevis av justerat protokoll
Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla.
Nämnd

Kommunstyrelsen

Protokoll från sammanträde

2020-10-07

Datum då protokoll justerades

2020-10-13

Datum då justeringen publiceras

2020-10-14

Datum då publiceringen av justeringen upphör

2020-11-05

Förvaring av protokollet

Protokollet finns tillgängligt på
kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

Justerare

………………………………………………………………..

Utdragsbestyrkande

2 (41)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2020-10-07

Ärendelista
§ 154 Dnr 2020-000001

Muntlig information på kommunstyrelsen ....................................................... 5

§ 155 Dnr 2020-000123

Uppföljning 3 2020 för kommunstyrelsen ........................................................ 6

§ 156 Dnr 2020-000404

Finansrapport augusti 2020 ............................................................................ 7

§ 157 Dnr 2020-000215

Budget för Fyrstads Flygplats AB (FFAB) år 2021 .......................................... 8

§ 158 Dnr 2020-000078

Reviderad tidplan för ÖP ................................................................................ 9

§ 159 Dnr 2020-000419

Social oro i Lysekils kommun - Kartläggning och åtgärder ............................ 11

§ 160 Dnr 2020-000433

Uppföljning av åtgärder intern kontroll 2019 ................................................. 14

§ 161 Dnr 2020-000434

Intern kontrollplan 2021 ................................................................................ 15

§ 162 Dnr 2020-000004

Delegationsbeslut 2020 - kommunstyrelsen ................................................. 16

§ 163 Dnr 2020-000011

Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2020-10-07 ................................... 17

§ 164 Dnr 2020-000003

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör samlingsärende 2020 ................................................................................... 18

§ 165 Dnr 2020-000124

Uppföljning 3 2020 för Lysekils kommun ...................................................... 19

§ 166 Dnr 2020-000235

Budget 2021 och plan 2022-2023 ................................................................. 20

§ 167 Dnr 2020-000378

Näringslivsstrategi 2030 ............................................................................... 25

§ 168 Dnr 2020-000356

Fördelning av statlig ersättning för vissa utlänningar .................................... 27

§ 169 Dnr 2020-000386

Avgifter och taxor för tillstånd avseende alkoholservering samt tillsynsavgifter
enligt alkohollagen (2010:1622).................................................................... 28

§ 170 Dnr 2020-000389

Avgift för insatsen boendestöd enligt socialtjänstlagen ................................. 29

§ 171 Dnr 2020-000350

Sammanträdeskalender för år 2021 ............................................................. 30

§ 172 Dnr 2020-000323

Svar på medborgarförslag att utarbeta förslag på hastighetsbegränsningar för
fritidsbåtarna i området Lysekil - Fiskebäckskil ............................................. 31

§ 173 Dnr 2020-000120

Svar på motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) om att skapa en plats ämnad
för fågelskådning vid Trälebergskilen ........................................................... 32

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (41)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2020-10-07

§ 174 Dnr 2019-000433

Svar på motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) om bildande av en kulturoch fritidsnämnd ........................................................................................... 33

§ 175 Dnr 2018-000163

Svar på motion från Christoffer Zakariasson (SD) angående utbyggnad av
Brastad sporthall .......................................................................................... 34

§ 176 Dnr 2018-000555

Svar på motion från Magnus Elisson (SD) om idrottshall/träningshall för barn
och ungdomar i Lysekil ................................................................................. 35

§ 177 Dnr 2019-000214

Svar på motion från Magnus Elisson (SD) angående Goviks badplats i
Brastad......................................................................................................... 36

§ 178 Dnr 2019-000436

Svar på motion från Ronald Rombrant (LP) och Ulf Hanstål (M) - Arbetet med
planeringen av boenden för äldre i Lysekils kommun måste prioriteras och
snabbas upp................................................................................................. 37

§ 179 Dnr 2019-000415

Svar på motion från Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) - Förbättra
utbildningen i SFI.......................................................................................... 38

§ 180 Dnr 2019-000109

Svar på motion från Ulf Hanstål (M) - Vi måste satsa och planera för framtiden
- ny skola, idrottshall, simhall och ishall ........................................................ 39

§ 181 Dnr 2019-000049

Svar på motion från Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren (K)- Det behövs ett
gemensamt agerande från drabbade kommuner, för en rättvis nationell
finansiering av utbildning, vård och omsorg .................................................. 40

§ 182 Dnr 2018-000216

Svar på motion från Fredrik Häller (LP) om revidering av näringslivsstratregin
..................................................................................................................... 41

Justerare

Utdragsbestyrkande

4 (41)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 154

2020-10-07

Dnr 2020-000001

Muntlig information på kommunstyrelsen
Sammanfattning
René Daun, näringslivsstrateg informerar om Näringslivsstrategi 2030. Helene
Lycke, ordförande för företagarna i Lysekil är inbjuden för att delge föreningens syn
på strategin.
Cecilia Lindsten, arkitekt informerar om ÖP arbetet och tidplanen. Den 28 oktober
är det inplanerat en workshop med nämndernas presidium kompletterat med
representanter för de partier som inte har någon representation i något presidie.
Teman för workshopen är Grönstruktur, bebyggelsestruktur och Infrastruktur.
Michael Johansson, avd. chef för hållbar utveckling informerar om väg 161.
Synpunkter på Trafikverkets remiss har lämnats in till Fyrbodals kommunalförbund
som kommer att avge ett yttrande till Trafikverket.
Eva-Marie Magnusson, ekonomichef informerar om uppföljning 3.
Eva-Marie Magnusson, ekonomichef informerar om Budget 2021, plan för 20222023.
Sanna Lannesjö, integrationsstrateg och Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg
informerar om framtagen rapport gällande social oro för Lysekils kommun.
Bakgrunden till rapporten är bl.a. att i ett tvärsektoriellt perspektiv belysa och
motverka social oro i Lysekil.
Målet är att kartlägga den problembild som finns i Lysekil samt att ta fram förslag
på verktyg för att förebygga och dämpa effekter av social oro. Arbetet ska fokusera
på åtgärder på såväl kort som lång sikt.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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Dnr 2020-000123

Uppföljning 3 2020 för kommunstyrelsen
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har i enlighet med kommunens styrmodell upprättat
uppföljningsrapport 3 2020. Rapporten omfattar redovisning av kvalitetsfaktorer för
grunduppdraget, utvecklingsmål, personaluppgifter samt ekonomiskt utfall per
augusti med prognos för helåret.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-24
Uppföljningsrapport 3 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 3 2020.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare
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Dnr 2020-000404

Finansrapport augusti 2020
Sammanfattning
Enligt riktlinjer för finansverksamheten ska ekonomiavdelningen lämna en
finansrapport till kommunstyrelsen.
Redovisningen visar att kommunen och dess helägda bolag samlat uppfyller kraven
som fastställts i riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils kommun.
Det nybildade vattenbolaget inom LEVA i Lysekil AB bryter mot två delar i
finanspolicyn, en för stor del låneförfall inom 12 månader och bolaget har för stor
andel swappar i förhållande till volym rörliga lån. Frågan kommer att tas upp med
LEVA i Lysekil AB och kommunens finanskonsult, för att gemensamt diskutera
åtgärder för att hantera obalansen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-17
Finansrapport
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner Finansrapport augusti 2020.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerare
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Dnr 2020-000215

Budget för Fyrstads Flygplats AB (FFAB) år 2021
Sammanfattning
Lysekils kommun äger 1 procent av Fyrstads Flygplats AB och anslår årligen
tillsammans med övriga ägarkommuner, Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla ett
verksamhetsanslag som ska täcka flygplatsens förluster. Det är ytterst få regionala
flygplatser i Sverige som kommersiellt kan stå på egna ben.
För flygplatser som finansieras av flera kommuner och regioner kan bidraget ges till
den kommun där flygplatsen är geografiskt placerad och som ansvarar för
utbetalningen till flygplats/flygplatsbolaget. I detta fall är det Trollhättans Stad och
då behöver samägaren (Lysekils kommun) göra en hänvisning till den
utbetalningsansvariga kommunens bedömning av att samtliga villkor i
kommissionens förordning är uppfyllda.
I enlighet med aktieägaravtalets bestämmelser skall verksamhetsanslag till FFAB
fördelas efter respektive ägares andel av resandet. För resande till/från andra än
ägarkommunerna skall ägare belastas utifrån sin andel av aktiekapitalet.
Med utgångspunkt från de senaste tre gjorda trafikräkningarna kommer 2021 års
verksamhetsanslag att fördelas mellan ägarkommunerna.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-09
Budget för Fyrstads Flygplats AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 315 000 sek till Fyrstads Flygplats AB för
täckning av förluster under år 2020.
Kommunstyrelsen beslutar att medlen överförs till Trollhättans Stad som ansvarar
för utbetalning till Fyrstads Flygplats AB och som gör bedömningen av att samtliga
villkor i kommissionens förordning är uppfyllda.
Kommunstyrelsen beslutar att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107
och 108 i fördraget, artikel 56 a.
Beslutet skickas till
Fyrstads Flygplats AB
Trollhättans stad

Justerare
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§ 158

Dnr 2020-000078

Reviderad tidplan för ÖP
Sammanfattning
2020-03-04 beslutade kommunstyrelsen om ett reviderat projektdirektiv med
tillhörande tidsplan för delprojekt 2 ny översiktsplan, ÖP 2030 som sträcker sig
fram till våren 2021.
Av olika anledningar behöver tidsplanen revideras och ett nytt förslag till tidsplan
för samrådsskedet har tagits fram av projektledaren för ÖP 2030 och godkänts av
kommundirektören. Tidsplanen är preliminär och förutsätter att arbetet löper på
utan större avbrott och med den omfattning av arbetsinsats som krävs för att följa
tidsplanen.
Ordförande meddelar att val av två ledamöter kommer att genomföras vid nästa
sammanträde den 4 november.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-15
tidplan 2020-09-14
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP) begär att få lämna en protokollsanteckning, ordförande
avvisar begäran.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslaget att godkänna anteckningen mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår protokollsanteckningen.
Omröstning begärs
Ja-röst för att godkänna protokollsanteckning
Nej-röst för avslag
Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå
protokollsanteckningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

9 (41)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Ledamöter
Jan-Olof Johansson

2020-10-07

Omröstningsbilaga
Parti
Ja
S

Emma Nohrén

MP

Ronald Rombrant

LP

Nej
X
X

X

Christina Gustavsson

S

X

Ricard Söderberg

S

X

Björn Martinsson

LP

X

Ulf Hanstål

M

X

Christoffer Zakariasson

SD

X

Yngve Berlin
Summa

Avstår

K

X
4

5

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den reviderade tidsplanen.
Kommunstyrelsen beslutar att vid nästa kommunstyrelsemöte utse två ledamöter
som ska ingå i den utökade politiska referensgruppen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Avdelningen för hållbar utveckling

Justerare
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§ 159

Dnr 2020-000419

Social oro i Lysekils kommun - Kartläggning och åtgärder
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram rapporten Social oro i Lysekils
kommun. Syftet är att i ett tvärsektoriellt perspektiv belysa och motverka social oro i
Lysekil för att gagna en positiv utveckling på såväl individ- som grupp- och
samhällsnivå.
Målet är att kartlägga den problembild som finns i Lysekil samt att ta fram verktyg
för att förebygga och dämpa effekter av social oro. Det handlar om åtgärder på såväl
kort som lång sikt.
Rapporten ger en grund till förståelse för de olika perspektiv som arbetet bedrivs
utifrån – främjande, förebyggande och åtgärdande insatser. Vidare redovisas i
rapporten ett antal förslag till åtgärder vilka föreslås lämnas till
kommunstyrelseförvaltningen och samtliga nämnder för beaktande i respektive
verksamheters planering.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-30
Rapport Social oro i Lysekils kommun
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP): Tilläggsförslag från Lysekilspartiet och Moderaterna att
kommunstyrelseförvaltningen uppdras att till kommunstyrelsens möte den 9 juni
2021 återrapportera de åtgärder som nämnderna och övriga organ inom kommunen
har genomfört utifrån rapporten Social oro i Lysekils kommun.
Ricard Söderberg (S) och Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag.
Avslag på Ronald Rombrants tilläggsförslag.
Björn Martinsson (LP) och Ulf Hanstål (M): Bifall till Ronald Rombrants
tilläggsförslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen ställer sig bakom rapporten och att lämna
den till kommunstyrelseförvaltningen och samtliga nämnder.
Ordförande ställer Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår tilläggsförslaget.
Omröstning begärs
Ja-röst för avslag
Nej-röst till tilläggsförslaget

Justerare
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Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster, 4 nej-röster och en ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen
med ordförandes utslagsröst, att avslå tilläggsförslaget.
Ledamöter
Jan-Olof Johansson

Omröstningsbilaga
Parti
Ja
S
X

Emma Nohrén

MP

Ronald Rombrant

LP

Nej

X
X

Christina Gustavsson

S

X

Ricard Söderberg

S

X

Björn Martinsson

LP

X

Ulf Hanstål

M

X

Christoffer Zakariasson

SD

X

Yngve Berlin
Summa

Avstår

K

X
4

4

1

Reservation
Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation.
Ulf Hanstål (M) reservation till förmån för eget förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anteckna rapporten till protokollet samt att lämna
den till kommunstyrelseförvaltningen och samtliga nämnder. Rapportens resultat
ska beaktas vid planeringen i respektive verksamheter.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut 2020-1007 - Social oro i Lysekils kommun - Kartläggning och åtgärder
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort ett mycket gediget och förtjänstfullt arbete i
den kartläggning av den sociala problembild som finns i Lysekil, en problembild
som har dokumenterats i rapporten Social oro i Lysekils kommun. I rapporten
lämnar förvaltningen också förslag på åtgärder på kort och lång sikt, förslag som
lagts under 26 punkter under 10 rubrikområden. En diger åtgärdslista med andra
ord. Rapporten saknar rekommendation om vem eller vilka som ska ansvara för att
åtgärdsförslagen verkligen genomförs. Rapporten saknar också uppgifter om vilka
resurser som skulle behöva anslås.
Styret med (S) i spetsen beslutade att ”anteckna rapporten till protokollet” med
medskicket att rapporten ska ”beaktas vid planeringen i respektive verksamheter”.
Med detta mycket vaga och passiva beslut befarar vi att denna rapport med förslag
på åtgärder blir en hyllvärmare. Vi kan inte utesluta att detta är ett medvetet
agerande från de styrandes sida, det vill säga att genom att ”tala tyst” om problemen
undslipper också styret att få ”jobbiga frågor” om varför problemen har uppstått och
varför inget har gjorts åt dem.
Mot bakgrund av de problem som kommunen har när det gäller ”gängproblematik”,
segregation och socialt utanförskap är det för oss obegripligt att de styrande
partierna inte ens vill tydliggöra vems som ska göra vad och när åtgärdsförslagen ska
vara genomförda. Utan att ställa några som helst krav och utan att ens formulera en
förväntansbild vad förvaltningen ska utföra kommer arbetet för att få bukt med
gängproblematik och social oro att driva vind för våg.
Vi föreslog mot denna bakgrund att förvaltningen till kommunstyrelsens i juni 2021
skulle återrapportera de åtgärder som nämnderna och övriga organ inom
kommunen har genomfört. Detta röstades till vår stora frustration ned. Som sagt,
nu ser vi en uppenbar risk att rapporten hamnar på hyllan och att de åtgärder som
sätts in endast blir halvdant genomförda.
Som vi ser det är det helt nödvändigt med en ordentlig kraftansamling med tydliga
mål vad som ska åstadkommas, tydligt angivanden av vem som ska göra vad samt
att resurser avsätts. Det är med stort beklagande att vi inte har en samsyn i dessa för
Lysekil så oerhört viktiga frågor.
Ronald Rombrant, Lysekilspartiet

Justerare
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Dnr 2020-000433

Uppföljning av åtgärder intern kontroll 2019
Sammanfattning
Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister
som kan förekomma i verksamheten.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-04, § 126 att ge förvaltningen i uppdrag att
vidta föreslagna åtgärder utifrån intern kontrollplan för 2019.
Uppföljning av åtgärder som tagits fram vid 2019 års granskning redovisas.
•

•

•

Rekrytering av medarbetare.
•

Åtgärdat: Ta fram en rutin för hur lagen om anställningsskydd (LAS)
ska hanteras i kommunen. Detta arbete är påbörjat och förväntas
implementeras redan under hösten 2019. Rutinen bör följas upp.

•

Åtgärdat: Genomarbetning och revidering av rekryteringsrutinen.

Fakturahantering - korrekt referenskod
•

Åtgärdat: Nytt beställningssystem - Visma Proceedo.

•

Åtgärdat: Beställarorganisation.

Fakturahantering - attestering i tid
•

Åtgärdat: Information och utbildning för godkännare och attestanter.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-0924
Uppföljning av åtgärder intern kontroll 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av beslutade åtgärder från intern kontroll
2019.
Beslutet skickas till
Kvalitetschef
HR-chef
Administrativ chef
Kommunens revisorer

Justerare
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§ 161

Dnr 2020-000434

Intern kontrollplan 2021
Sammanfattning
Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister
som kan förekomma i verksamheten.
Kommunstyrelsen beslutar att granska följande processer/rutiner under 2021:
• Följsamhet av e-postrutinen
• Följsamhet av chefsplattformen
• Följsamhet av medarbetarplattformen
Kommunstyrelsen ger alla nämnder i uppdrag att granska följande
processer/rutiner under 2021:
• Följsamhet av e-postrutinen
• Följsamhet av chefsplattformen
• Följsamhet av medarbetarplattformen
Den interna kontrollplanen redovisar de granskningar som ska göras för att
kontrollera att processer, riktlinjer och rutiner efterlevs. Genomförd granskning
utifrån planen återrapporteras till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-24
Intern kontroll områden för granskning 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att granska följande processer/rutiner under 2021:
• Följsamhet av e-postrutinen
• Följsamhet av chefsplattformen
• Följsamhet av medarbetarplattformen
Kommunstyrelsen ger samtliga nämnder i uppdrag att granska följande
processer/rutiner under 2021:
• Följsamhet av e-postrutinen
• Följsamhet av chefsplattformen
• Följsamhet av medarbetarplattformen
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kvalitetschef

Justerare
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§ 162

2020-10-07

Dnr 2020-000004

Delegationsbeslut 2020 - kommunstyrelsen
Sammanfattning
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelseförvaltningen.
Kommunstyrelsens ordförande
•

Länsstyrelsens ansökan om att återkalla tillstånd för vågkraft i Sotenäs
kommun – Yttrande till Mark- och miljödomstolen i mål nr M 3091-20

•

Remissvar från Ett enat Bohuslän - Regional utvecklingsstrategi Västra
Götaland 2021-2030

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förteckans i
protokoll 7 oktober 2020.

Justerare
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16 (41)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 163

2020-10-07

Dnr 2020-000011

Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2020-10-07
Sammanfattning
•

Protokollsutdrag från SON 2020-10-05, § 122 – Uppföljningsrapport 3

•

Direktionsmötet i korthet 20-09-24, Fyrbodals kommunalförbund

•

Antagen Verksamhetsplan och budget 2021 för Räddningstjänsteförbundet
mitt Bohuslän

•

Antagen Delårsrapport augusti 2020 från Räddningstjänstförbundet mitt
Bohuslän

•

Protokoll från räddningstjänsteförbundet mitt Bohuslän 2020-09-22

•

Protokoll från Lysekils Hamn AB 2020-08-25

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden till protokollet
7 oktober 2020.

Justerare
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§ 164

Dnr 2020-000003

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör samlingsärende 2020
Sammanfattning
Kommundirektören informerar om:
•

Fortsatt förstärkt trygghetsarbete, länk till hemsidan mailas ut varje vecka
till kommunstyrelsens ledamöter.

•

Vid nästa sammanträde kommer chefen för lokalpolisområdet Västra
Fyrbodal, Rickard Fremark för att informera kommunstyrelsen.

•

Chefen för Räddningstjänstförbundet har gått i pension, tillförordnad chef är
Hans Därnemyr från Norra Älvsborgs Räddningsförbund.

•

Delredovisning av äldreomsorgen har genomförts.

•

Final på chefernas utbildning i att styra, leda och coacha.

•

Möte med Preem den 21 oktober.

•

Den 12 oktober är det byte till datorer för de ledamöter som har politiskt
uppdrag i kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande informerar om:
•

Dialogmöte med Fyrstads flygplats nästa vecka.

•

Möte med Näringslivscentrum.

•

Information om Skaftö Open en stor golftävling som till nästa år kommer att
ingå i Europatouren. Samtal pågår hur Lysekils kommun kan bidra till
eventet.

•

Siviks avfallsanläggning. Rambo genomför i samarbete med LEVA i Lysekil AB
och kommunförvaltningen en utredning om framtida omhändertagande av
lakvatten från avfallsanläggningen. Utredningen beräknas bli klar under våren
2021 och kommer med stor sannolikhet resultera i att Lysekils kommun
behöver göra en större investering i anläggningen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerare
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§ 165

2020-10-07

Dnr 2020-000124

Uppföljning 3 2020 för Lysekils kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 3 per augusti
2020, vilket är kommunens delårsbokslut. Dialoger har genomförts mellan
nämndernas presidier och kommunstyrelsens presidium, som har fått del av
nämndernas uppföljningsrapporter och haft en dialog kring grunduppdraget,
ekonomi, personal och en lägesbeskrivning kring arbetet med utvecklingsmålen.
Den samlade bedömningen är att resultatet 2020 blir 43,5 mnkr vilket är bättre än
budgeterat resultat 11,4 mnkr.
Tillskott från staten är inräknade i prognosen men inte framtida pandemikostnader
eller bidrag från Socialstyrelsen.
En del av tillskottet kommer att fördelas till nämnderna för att täcka
pandemikostnader, en fördelning kommer att genomföras till uppföljningsrapport 4
per oktober. Kommunen inväntar även medel från Socialstyrelsen efter en ansökan
från socialnämnden. Bedömningen är att fördelade medel innebär att nämnderna
kommer att ha positivt resultat vid årets slut frånsett arbetslivsförvaltningen. Vid
förra uppföljningen godkände kommunfullmäktige ett underskott om 10 mnkr för
arbetslivsförvaltningen.
Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av utbetalning av ekonomiskt
bistånd, där prognosen är en negativ avvikelse på 7,8 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.
Kommunen kommer att nå balanskravet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-25
Uppföljning 3 för Lysekils kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 3
2020 Lysekils kommun.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
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§ 166

Dnr 2020-000235

Budget 2021 och plan 2022-2023
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till Budget 2021 och plan
2022–2023. Utgångspunkt har varit oförändrad skattesats, uppgifter från senaste
cirkulär 20:32 och 20:37 från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I förslaget
presenteras mål för god ekonomisk hushållning. Satsningar i förslaget är tillskott på
1,5 mnkr till samhällsbyggnadsnämnden till följd av ändrade redovisningsregler
inom investerings- och exploateringsverksamheten, 3,6 mnkr till
arbetslivsförvaltningen, 8,4 mnkr till socialnämnden för satsning inom
äldreomsorgen och 2,0 mnkr till kommunstyrelsen för trygghetsarbete. I övrigt är
det i stort sett samma budget som 2020, men kompensation för löneökningar,
prisindex och kapitaltjänstkostnader kommer att fördelas när dessa är kända.
Utrymmet för nyinvesteringar är storleksmässigt som resultatet, 9,8 mnkr enligt
kommunens styrprinciper. Kommunfullmäktige fastställer ramen i samband med
budgetbeslutet och kommunstyrelsen beslutar om fördelning av ramen i november.
Lokalförsörjningsplanen kommer att presenteras senare, när ett förslag till plan är
beslutat i samhällsbyggnadsnämnden.
Skattesatsen lämnas oförändrad, 22:46 kr.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-25
Budget 2021 och plan 2022-2023 Lysekils kommun
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan-Olof Johansson (S): Förslag att revidera testen i avsnitt 5 i rubrikerna, "Minska
behovet av försörjningsstöd" och "Satsning på miljö och klimat". Avsnitt 6.1 "Lokalt i
Lysekil samt i avsnitt 10.6, se bilaga. I övrigt bifall till förvaltningens förslag.
Yngve Berlin (K): Utifrån de siffermaterial i budgetförslaget som är möjligt att
någorlunda förhålla sig till har vi lagt en justerad budget.
Extra anslag från staten och posten ”kommungemensamt” måste användas för att
kompensera verksamheter för pandemins effekter. Och inte minst för att leva upp
till bra löne- och arbetsvillkor för kommunens anställda på basplanet, och
livsvillkoren för både äldre och yngre, i skola vård och omsorg.
Anslag och finansiering av ”trygghetsåtgärder” utöver den akuta satsningen, ska
tillföras de nämnder som hanterar de (eftersatta) verksamheterna.
Bifall: till oförändrad skattesats. 22,46 kr

Justerare
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Egen budgetjustering:
Socialnämndens budget förstärks med 6,4 mkr
-379,4 +6,4 = 403,8
Utbildningsnämnden/Arbetslivsförvaltningen förstärkts med 3,2
-47,8 + 3,2 = 51
Finansiering: 9,6 mkr av överskottsmålet.
Övriga yrkande. Utöver denna justering av rambudgeten, yrkar vi på att
kommunfullmäktige agerar med krav på staten. För att skapa förutsättningar för en
kommunal verksamhet i balans.
•

Att: kommunfullmäktige aktivt agerar mot regering och riksdagens ständiga
övervältrande av ofinansierade verksamheter på kommunerna.

•

Att: Arbetsförmedlingen åter öppnar lokalkontor i kommunen. Och att de
ökande kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder i större utsträckning måste
kompenseras av staten.

•

Att: LSS, värdig äldrevård och omsorg i större grad måste vara ett nationellt
ansvar och garanteras medborgarna i hela landet och finansieras av staten

•

Att: kostnaderna för integration och flykting mottagande måste finansieras av
staten fullt ut.

Ronald Rombrant (LP): anmäler protokollsanteckning från Lysekilspartiet,
Moderaterna och Sverigedemokraterna.
Ordföranden godkänner protokollsanteckningen.
Beslutsgång
Ordförande ställer Jan-Olof Johanssons förslag mot Yngve Berlins förslag och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt Jan-Olof Johanssons förslag.
Omröstning begärs
Ja-röst för Jan-olof Johanssons förslag
Nej-röst för Yngve Berlins förslag
Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster, 1 nej-röst och 4 ledamöter som avstår beslutar kommunstyrelsen
enligt Jan-Olof Johanssons förslag.

Justerare
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Omröstningsbilaga
Ledamöter

Parti

Ja

S

X

Emma Nohrén

MP

X

Ronald Rombrant

LP

Jan-Olof Johansson

Nej

Avstår

X

Christina Gustavsson

S

X

Ricard Söderberg

S

X

Björn Martinsson

LP

X

Ulf Hanstål

M

X

Christoffer Zakariasson

SD

X

Yngve Berlin

K

Summa

X
4

1

4

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till Budget 2021 och
plan för 2022–2023 med redaktionella ändringar enligt bilaga.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att skattesatsen lämnas oförändrad
på 22,46 kr.
Reservation
Yngve Berlin (K) anmäler skriftlig reservation.
Protokollsanteckning
Lysekilspartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna avser att innan
kommunfullmäktiges möte den 21 oktober presentera eget förslag till budget. Mot
denna bakgrund avstår nämnda partier att såväl rösta som lägga fram egna
yrkanden i kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
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Bilaga
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Reservation från Yngve Berlin (K) mot kommunstyrelsens beslut 2020-10-07 –
Budget 2021 och plan 2022-2023
Med tanke på årets utdragna budgetförhandlingar. KS 10/juni, sedan fullmäktige
24/juni med återremiss av hela ärendet, kunde man förvänta sig klarare besked från
övriga partier.
Fyra månaders ytterligare betänketid borde resulterat i att M, LP och SD hunnit
förtydligade sitt gemensamma budgetförslag från junimötet och presentera detta för
övriga KS. En protokollsanteckning från Ronald Rombrant på KS-mötet nu 7/10, att
Lp ”avser” lägga ett förslag innan fullmäktige 21 okt, imponerar inte. Öppet enkel
och transparent, blir för mig, ”väl genomskinligt”.
M. SD och Lp:s budgettaktik innebär, tio minuters betänketid för övriga partier att
ta ställning, som på fullmäktigemötet 24/juni. Det är antingen respektlöst, slarvigt
eller en medveten taktik för att ”överraska”.
Fyra månaders betänketid borde också kunnat resultera i att de ”samverkande”
(S, L, C och MP) presenterat en förstärkt budget (utöver statlig Corona
kompensation) för att satsa på lågavlönad personal och få verksamheten i balans.
Trots prognostiserat överskott (icke använda resurser) i storleksordningen 40
miljoner präglas budgeten fortsatt av sparkrav på sociala och bildningsnämnden.
Tjänsteskrivelsen formulering på sista raden, ”nödvändigt att arbeta med
kostnadseffektivisering och ständiga förbättringar” döljer inte bara ”smarta”
tekniska lösningar.
Vi fick inget stöd för våra förslaget till förstärkt budget för socialnämnd och
arbetslivsenhet, eller vårt förslag till finansiering av trygghetsarbete till i respektive
ansvarsnämnd.
Vår budgetmotivering. ”Extra anslag från staten och posten ”kommungemensamt”
måste användas för att kompensera verksamheter för pandemins effekter. Och inte
minst för att leva upp till bra löne- och arbetsvillkor för kommunens anställda på
basplanet, och livsvillkoren för både äldre och yngre, i skola vård och omsorg.
Anslag och finansiering av ”trygghetsåtgärder” utöver den akuta satsningen, skall
tillföras de nämnder som hanterar de (eftersatta) verksamheterna.”
Yngve Berlin (K)
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§ 167

Dnr 2020-000378

Näringslivsstrategi 2030
Sammanfattning
Syftet med Näringslivsstrategi 2030 är den ska bidra till Lysekils vision 2030 genom
ett företagsklimat som bidrar till hållbar utveckling, ekonomisk, social och ekologisk,
samt ökad företagsamhet och sysselsättning i hela Lysekils kommun. Lysekils
kommun ska tillsammans, och i nära dialog, med det lokala näringslivet skapa bästa
möjliga förutsättningar att driva företag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-23
Näringslivsstrategi 2030
Utvärdering Lysekils näringslivsstrategi 2014–2020
Slutrapport Lysekil Fokus, Västsvenska Handelskammaren
Slutrapport 100 företagsbesök på 100 dagar
Sammanställning remissvar från företagarföreningar och företagsråd
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP): Tilläggsförslag att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen
att årligen till kommunstyrelsen rapportera vad kommunens verksamheter har
planerat att genomföra för att nå ett bättre företagsklimat med utgångspunkt från
Lysekils kommuns Näringslivsstrategi 2030. Rapporten ska innehålla vad som ska
göras, när det ska vara klar och vem som ansvarar för genomförandet. Årligen ska
kommunstyrelsen återrapportera till kommunfullmäktige vad som har genomförts.
Christina Gustavsson (S) och Ricard Söderberg (S): Bifall till förvaltningens förslag.
Ajournering
Mötet ajourneras mellan 15.40-15.45.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen godkänner näringslivsstrategi 2030 och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen godkänner Ronald Rombrants
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen godkänner tilläggsförslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Lysekils kommuns
Näringslivsstrategi 2030.

Justerare
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att årligen
till kommunstyrelsen rapportera vad kommunens verksamheter har planerat att
genomföra för att nå ett bättre företagsklimat med utgångspunkt från Lysekils
kommuns Näringslivsstrategi 2030. Rapporten ska innehålla vad som ska göras, när
det ska vara klar och vem som ansvarar för genomförandet. Årligen ska
kommunstyrelsen återrapportera till kommunfullmäktige vad som har genomförts.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelseförvaltningen
Avdelningen för hållbar utveckling

Justerare
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§ 168

Dnr 2020-000356

Fördelning av statlig ersättning för vissa utlänningar
Sammanfattning
Lysekils kommun erhåller schablonersättning för insatser för nyanlända från staten.
Medlen utbetalas enligt 10§ i Förordning (2010:1122) om insatser för vissa
utlänningar. Schablonersättningen följer individen och betalas ut till kommunen
under en tvåårsperiod med beviljat uppehållstillstånd som start. Ersättningen har
minskat kraftigt de senaste åren. Prognos för 2021 är ca 2,5 mnkr.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att schablonersättningen för 2021 fördelas
procentuellt med 10 procent till kommunstyrelsen, 60 procent till
arbetslivsförvaltningen och 30 procent till utbildningsförvaltningen.
En välfungerande etablering prioriteras och hjälp till egenförsörjning bör
eftersträvas. Arbetslivsförvaltningen har kommunens uppdrag att stötta individer
till etablering på arbetsmarknaden och schablonersättningen är den del av
finansieringen av verksamheten. Att ha ett arbete gynnar etableringen i samhället,
både språkmässigt och upplevelsen av inkludering.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att schablonersättningen
som utbetalas enligt 10§ i Förordning (2010:1122) om insatser för vissa utlänningar
under 2021 ska fördelas med:
•

10 procent till kommunstyrelsen

•

60 procent till arbetslivsförvaltningen

•

30 procent till utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppmana respektive
förvaltning och kommunstyrelse till anpassning till minskade ersättningar och
hantera förändringen i budget 2021.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000386

Avgifter och taxor för tillstånd avseende alkoholservering samt
tillsynsavgifter enligt alkohollagen (2010:1622)
Sammanfattning
Enligt Alkohollagen (2010:1622) 8 Kap 10 § ges kommunerna rätt att ta ut avgifter
för prövning av ansökan om serveringstillstånd samt tillsyn. Kommunen ta ut avgift
för prövningen enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunernas arbete med serveringstillstånd är myndighetsutövning med direkt
lagstöd för avgiftsuttag. Avgifterna ska täcka kommunernas kostnader för prövning
samt tillsynen av serveringstillstånd.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av socialförvaltningens utredning om
avgifter för tillstånd för alkoholservering samt förslag på tillsynsavgifter och har
inget att erinra i förslaget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-11
Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-08-26, § 97
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse
Avgifter för tillstånd av alkoholservering samt tillsynsavgifter
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa taxor avseende
alkoholtillstånd och tillsynsavgift att gälla från och med 2021-01-01.
Taxorna för alkoholtillstånd och tillsynsavgift ska årligen indexuppräknas enligt
aktuellt prisbasbelopp.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

28 (41)

Sammanträdesprotokoll
2020-10-07

Kommunstyrelsen

§ 170

Dnr 2020-000389

Avgift för insatsen boendestöd enligt socialtjänstlagen
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2020-08-26, § 98 om förslag att införa avgift för
boendestöd enligt socialtjänstlagen.
Insatsen boendestöd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen vänder sig till målgruppen
vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning som behöver stöd i sin vardag.
Insatsen är sedan 2015 avgiftsfri för bara denna målgrupp.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-16
Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-08-26, § 98
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Yngve Berlin (K): Avslag på förvaltningens förslag.
Ricard Söderberg (S): Bifall till förvaltningens förslag.
Annette Calner (LP), Ulf Hanstål (M) och Christoffer Zakariasson (SD): Bifall till
Yngve Berlins avslagsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
att avslå införande av avgift för insatsen boendestöd enligt socialtjänstlagen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå socialnämndens förslag om avgifter för insatsen
boendestöd enligt socialtjänstlagen.
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Socialförvaltningen

Justerare
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2020-10-07

Dnr 2020-000350

Sammanträdeskalender för år 2021
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdeskalender för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 2021. Förvaltningen har tagit hänsyn
till de ekonomiska uppföljningarna i mars, maj och oktober.
Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

27 januari

10 februari

3 mars

17 mars

7 april (uppföljning 1, årsredov.)

21 april (uppföljning 1, årsredov)

5 maj

19 maj

9 juni (uppföljning 2, budget)

23 juni (uppföljning 2, budget)

1 september

15 september

6 oktober (uppföljning 3)

20 oktober (uppföljning 3)

3 november

17 november

1 december

15 december

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till
sammanträdeskalender för kommunfullmäktige 2021.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till sammanträdeskalender för
kommunstyrelsen 2021 under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner sitt
förslag till sammanträdeskalender 2021.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 172

2020-10-07

Dnr 2020-000323

Svar på medborgarförslag att utarbeta förslag på
hastighetsbegränsningar för fritidsbåtarna i området Lysekil Fiskebäckskil
Sammanfattning
Ärendet utgår från dagens sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 173

2020-10-07

Dnr 2020-000120

Svar på motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) om att skapa en plats
ämnad för fågelskådning vid Trälebergskilen
Sammanfattning
Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2020-03-09 föreslagit att Lysekils
kommun skulle medverka till att göra en plats ämnad för fågelskådning vid
Trälebergskilen.
Det finns idag två befintliga alternativ för fågelskådning vid Trälebergskilen, en
söder och en norr om kilen. Vilken plats man väljer är till stor del beroende av vilken
tid på dygnet man planerar att skåda. För de flesta tillfällena är den södra sidan den
bästa.
Motionären föreslår att det ska anordnas en plats att stanna utmed de smala
trafikerade vägarna för att ställa upp kikare, kamera och stativ och kunna parkera.
Att göra fler platser för fågelskådning är enligt tekniska avdelningen dock inte
aktuellt. Bakgrunden till detta är att man tidigare undersökt möjligheterna att göra
särskilda fickor längs vägen men detta är inte görligt då de aktuella vägarna sorterar
under Trafikverket. Det finns även enskilda markägare utefter vägen längs
Trälebergskilen mot Skals gård med åkermark och betesmarker, vilket försvårar
förutsättningarna att finna nya lämpliga platser för fågelskådning.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-03
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-30, § 99
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-03-18, § 44
Motion
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen
anses vara besvarad med hänvisning vad som anförts i förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2020-10-07

Kommunstyrelsen

§ 174

Dnr 2019-000433

Svar på motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) om bildande av en
kultur- och fritidsnämnd
Sammanfattning
Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2019-11-14 yrkat på att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag ”Att utreda om det skulle ge
kultur- och fritidssektorn ett större engagemang om det bildades en egen politisk
nämnd”.
Utbildningsnämndens har i sitt remissvar framfört att i det löpande nämnds- och
förvaltningsarbetet upptar kultur- och fritidsfrågor en central plats. Nämnden har
också under de senaste åren arbetat fram ett kultur- och fritidspolitiskt program
samt anställt en föreningsutvecklare.
Vidare bedömer utbildningsförvaltningen, utan att en utredning är gjord, att en ny
nämnd medför ökade kostnader för kommunens nämndorganisation vilket inte är
försvarbart utifrån Lysekils kommuns ekonomiska situation.
Kommunstyrelseförvaltningen delar utbildningsförvaltningens syn och har i övrigt
inget att tillägga.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-03
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-04-29, § 59
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-11-20, § 226
Motion
Förslag till beslut på sammanträdet
Yngve Berlin (K): Avslag på förvaltningens förslag. Bifall till motionen.
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Jan-Olof Johanssons förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2020-10-07

Kommunstyrelsen

§ 175

Dnr 2018-000163

Svar på motion från Christoffer Zakariasson (SD) angående utbyggnad
av Brastad sporthall
Sammanfattning
Christoffer Zakariasson, (SD) har i en motion 2018-08-10 föreslagit utbyggnad av
Brastad sporthall med plats för kafeteria och ungdomsgård. Vidare föreslår
motionären en översyn av golvet i sporthallen som menar att golvet är halt med risk
för skador.
Gällande förslaget avseende en kafeteria ser fritidskontoret i dagsläget inget behov
av att bygga ut sporthallen med plats för kafeteria: Detta mot bakgrund av att det
endast några gånger om året anordnas evenemang i sporthallen där det finns behov
av en större kafeteria. Detta är inte heller generellt något som föreningarna som
nyttjar sporthallen efterfrågat.
I motionen framförs även att ungdomarna i Brastad inte har någonstans att ta vägen
på kvällarna. Generellt kan fritidskontoret och kommunstyrelseförvaltningen hålla
med om detta. Det finns en mötesplats/fritidsgård för barn och unga på
Stångenässkolan men denna verksamhet är dock tillfälligt stängd på grund av att
skolan för närvarande behöver nyttja lokalerna. Att skapa en attraktiv plats där
yngre barn och ungdomar vill mötas i Brastad, kräver ytterligare utredning där
faktorer som tomtmark, ekonomi och behov bör beaktas.
Golvet som motionären menar är halt har delvis åtgärdats med nya städrutiner.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-04
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-03-15, § 39
Motion
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan-Olof Johansson (S): Återremiss för att undersöka möjligheten att skapa en
attraktiv plats för barn och ungdomar i Brastad och för ett klargörande av skicket på
golvet i sporthallen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet, för att undersöka
möjligheten att skapa en attraktiv plats för barn och ungdomar i Brastad och
för ett klargörande av skicket på golvet i sporthallen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 176

2020-10-07

Dnr 2018-000555

Svar på motion från Magnus Elisson (SD) om idrottshall/träningshall för
barn och ungdomar i Lysekil
Sammanfattning
Magnus Elisson (SD) har i en motion föreslagit att kommunen ska se över
möjligheten att bygga en hall där barn/ungdomar kan träna olika idrotter.
Motionären föreslår även att ta fram en plan för hur vi ska kunna erbjuda barn och
ungdomar en framtid inom olika idrotter.
Utbildningsnämnden har bifallit motionens intention att utreda om det är möjligt
att bygga en ny idrottshall för barn och ungdomar utifrån att förvaltningens
utredning visar att behov finns. Såväl utbildningsförvaltningen som
kommunstyrelseförvaltningen menar att kommunens Kultur- och fritidspolitiska
program bör motsvara motionärens önskan om en plan för hur ungdomar ska kunna
erbjudas en framtid inom olika idrotter.
Kommunstyrelseförvaltningen har i sak inget att erinra mot motionens förslag om
en utredning gällande behovet av en ny idrottshall/träningshall för barn och
ungdom. Det ska dock lyftas fram att det i kommunen bedrivs ett
förvaltningsövergripande arbete med lokalförsörjning. I detta arbete redovisar de
olika förvaltningarna sina behov som sedan sammanställs av
samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämnden gör därefter en prioritering som
redovisas till kommunstyrelsen som ett underlag till beslut om investeringsbudget.
Kommunstyrelseförvaltningen menar att motionens förslag lämpligen bör hanteras
inom ramen för denna process.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-04
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-01-16, § 6
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-10-18, § 11
Motion
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara
besvarad med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 177

2020-10-07

Dnr 2019-000214

Svar på motion från Magnus Elisson (SD) angående Goviks badplats i
Brastad
Sammanfattning
Magnus Elisson, (SD) har i en motion 2019-05-31 lämnat förslag på att bygga en
enklare ramp/trappa och göra det mer lättillgängligt att ta sig ut på udden till
trampolin/hopptorn.
Enligt tekniska avdelningen har man monterat en stege vid klippan nedanför
trampolinen så att det blir enklare att ta sig i och upp ur vattnet. Hur man ska kunna
göra det mer lättillgängligt att ta sig ut till udden har man ännu inget förslag på.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-06-02, § 119 om Plan för utveckling av
kommunala badplatser 2020–2030. I badplatsstrategin finns en målbild om att
Lysekils kommun ska kunna erbjuda attraktiva badplatser av varierande karaktär.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-03
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-20, § 40
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-06-12, § 58
Motion
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 178

2020-10-07

Dnr 2019-000436

Svar på motion från Ronald Rombrant (LP) och Ulf Hanstål (M) - Arbetet
med planeringen av boenden för äldre i Lysekils kommun måste
prioriteras och snabbas upp
Sammanfattning
Ronald Rombrant (LP) och Ulf Hanstål (M) föreslår i en motion att kommunen dels
ska utreda hur behovet av särskilda boenden och trygghetsboenden för äldre ser ut,
dels lämna förslag på hur detta behov bör tillgodoses.
Kommunstyrelsen godkände 2020-04-08 ett projektdirektiv för den framtida
äldreomsorgen i Lysekils kommun. Utredningen ska bland annat belysa och
analysera behovet av platser på särskilt boende. Även andra boendeformer som
alternativ till särskilt boende såväl som trygghetsboenden, kombinationer av
trygghetsboende och särskilt boende eller biståndsbedömda så kallade
mellanboenden ska omfattas av utredningen. 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
Socialförvaltningens är i sitt remissvar positiv till att grundligt utreda behovet av
boenden för äldre, och hänvisar till utredningens projektdirektiv och pågående
arbete som i stort kommer möta upp andemeningen i motionen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-02
Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-03-30, § 37
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-11-20, § 225
Motion
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2020-10-07

Kommunstyrelsen

§ 179

Dnr 2019-000415

Svar på motion från Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) Förbättra utbildningen i SFI
Sammanfattning
Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) har i en motion föreslagit
arbetslivsförvaltningen att skyndsamt förbättra verksamheten ”kommunal
vuxenutbildning i svenska för invandare” (sfi) genom att erbjuda undervisning på
kvällstid.
Arbetslivförvaltningen erbjuder för närvarande sfi på dagtid samt på distans för
förvärvsarbetande elever i syfte att möjliggöra studier på tider anpassade efter
elevers behov. För att säkerställa att resurser används på ett effektivt sätt har
utbildningsnämnden gett arbetslivsförvaltningen i uppdrag att utreda det eventuella
behovet av sfi även på kvällstid.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-03
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-04-29, § 67
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-11-20, § 224
Motion
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulf Hanstål (M), Annette Calner (LP) och Christoffer Zakariasson (SD): Bifall till
motionen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska bifalla motionen och finner att
kommunstyrelsen bifaller motionen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 180

2020-10-07

Dnr 2019-000109

Svar på motion från Ulf Hanstål (M) - Vi måste satsa och planera för
framtiden - ny skola, idrottshall, simhall och ishall
Sammanfattning
Ulf Hanstål (M) har i en motion föreslagit att kommunen omgående ska inleda
arbetet med att planera för en ny skola (Gullmarsskolan), ny idrottshall, ny simhall
och ny ishall. Motionären föreslår även att det fortlöpande arbetet med hänsyn till
budgetprocessen och storleken på investeringen, redovisas till kommunfullmäktige
varje år i senast i mars.
Såväl samhällsbyggnadsnämnden som utbildningsnämnden för i sina remissvar
fram att det finns behov av att ta ett samlat kommunövergripande grepp och utreda
frågan om nya lokaler för skola, fritidsanläggningar och eventuella ytterligare
lokaler. Kommunstyrelseförvaltningen har i sak inget att erinra mot ovanstående
utan ser i likhet med de berörda nämnderna, motionens förslag om en övergripande
utredning, som positivt och pro-aktivt.
I kommunen bedrivs ett förvaltningsövergripande arbete med lokalförsörjning. I
detta arbete redovisar de olika förvaltningarna sina behov som sedan sammanställs
av samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämnden gör därefter en prioritering som
redovisas till kommunstyrelsen som ett underlag till beslut om investeringsbudget.
Planeringen för de verksamheter som nämns i motionen bör lämpligen ske inom
ramen för denna process.
Kommunstyrelseförvaltningen ser, i likhet med de utbildnings- och socialnämnden,
motionens förslag om en övergripande utredning, som positivt och pro-aktivt. Detta
arbete bör dock enligt förvaltningen ske inom ramen för det löpande arbetet med
lokalförsörjning, tex i det förvaltningsövergripande lokalförsörjningsgruppens
arbete.
Beslutsunderlag
förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-04
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-20, § 39
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-10-02, § 78
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 201-04-17, § 36
Motion
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2020-10-07

Kommunstyrelsen

§ 181

Dnr 2019-000049

Svar på motion från Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren (K)- Det
behövs ett gemensamt agerande från drabbade kommuner, för en
rättvis nationell finansiering av utbildning, vård och omsorg
Sammanfattning
I en motion av Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren (K) framförs bland annat att
Lysekils kommun borde använda sig av Fyrbodals kommunalförbund och SKR för
att driva kommunernas intressen i frågor som statlig övervältring på kommunerna,
utan att motsvarande medel tillförs.
Kommunstyrelseförvaltningen kan konstatera att dessa kanaler/forum till viss del
redan idag används. Inom ramen för Fyrbodal finns till exempel ett flertal nätverk
som i olika grad och på olika sätt, direkt eller indirekt, verkar för att kommunerna
ska tilldelas resurser för verksamheter man genomför, tex nyttja statliga riktade
bidrag, uppvakta berörda statsråd, söka projektmedel, mm.
Även SKR bevakar på olika sätt kommunernas intressen gentemot staten, bland
annat som remissinstans, och medverkar eller genomför utredningar. Slutligen ska
betydelsen av de politiska partierna som finns representerade i Riksdagen betonas,
dessa är såväl en naturlig kanal som en påverkansfaktor för exempelvis de frågor och
problemställningar som lyfts fram av motionärerna.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-10
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-02-13, § 13
Motion
Förslag till beslut på sammanträdet
Yngve Berlin (K): Bifall till motionen.
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Jan-Olof Johanssons förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen
anses vara besvarad med hänvisning vad som anförts i förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 182

2020-10-07

Dnr 2018-000216

Svar på motion från Fredrik Häller (LP) om revidering av
näringslivsstratregin
Sammanfattning
Fredrik Häller (LP) har i en motion 2018-03-28 föreslagit revidering av kommunens
näringslivsstrategi.
Avdelningen för hållbar utveckling konstaterade tidigt i arbetet att en revidering av
näringslivsstrategin inte kunde bli aktuell då den befintliga strategin i stora delar
inte är förenlig med kommunens styrmodell. Strategin hade inte heller nått målet
om ett bättre företagsklimat vilket också tydliggjorde behovet om att en ny strategi
behövdes.
Avdelningen för hållbar utveckling har tagit fram en ny Näringslivsstrategi 2030
som ska bidra till Lysekils vision 2030 genom företagsklimat som medverkar till
hållbar utveckling, ekonomisk, social och ekologisk, samt ökad företagsamhet och
sysselsättning i hela kommunen. Lysekils kommun ska tillsammans, och i nära
dialog, med det lokala näringslivet skapa bästa möjliga förutsättningar att driva
företag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-24
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-04-19, § 58
Motion
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med
hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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