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Anslagsbevis av justerat protokoll 
 
Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. 
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Protokoll från sammanträde 

Datum då protokoll justerades 

Datum då justeringen publiceras 

Datum då publiceringen av justeringen upphör 
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Kommunfullmäktige 
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2020-11-20 

Protokollet finns tillgängligt på 
kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 127 Dnr 2020-000019  

Muntlig information på kommunfullmäktige 2020-10-21 
Sammanfattning 
Gudrun Emilsdottir, förbundschef på Samordningsförbundet Väst informerar om 
förbundet och deras verksamhet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
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§ 128 Dnr 2020-000467  

Utlåtande från revisorerna avseende delårsrapport per 31 augusti 2020 
för Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Kommunens revisorer har i enlighet med kommunallagen och god revisionssed 
översiktligt granskat Lysekils kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2020. 

Revisorernas uppgift är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är rättvisande 
och är förenlig med de av fullmäktiges beslutande mål för ekonomi och verksamhet 
som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

På uppdrag av kommunens revisorer har PwC granskat kommunens delårsrapport 
och har överlämnat granskningsrapporten till fullmäktiges ledamöter. 

Beslutsunderlag 
Kommunrevisorernas utlåtande 
PwC granskning av delårsrapport 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): Tilläggsförslag, mot bakgrund av den kritik som revisionen 
framför om otydlighet kring mål och måluppfyllnad - särskilt när samma kritik har 
framförts tidigare - förväntar sig kommunfullmäktige att kommunstyrelsen 
återkommer med rapport vad man avser att göra för att komma tillrätta med de 
brister som revisionen pekar på. 

Jan-Olof Johansson (S): Avslag på Ronald Rombrants tilläggsförslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan ta del av revisorernas utlåtande 
avseende delårsrapport per 31 augusti 2020 och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt utlåtandet. 

Ordförande ställer Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsförslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar del av revisorernas utlåtande avseende delårsrapport per  
31 augusti 2020. 

Reservation  
Ronald Rombrant anmäler reservation till förmån för eget förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
PwC 
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§ 129 Dnr 2020-000124  

Uppföljning 3 för Lysekils kommun 2020 
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 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-10-07, § 165 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-25 
Uppföljning 3 för Lysekils kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 3 2020 Lysekils kommun. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samtliga nämnder 
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§ 130 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 cirkulär 
20:20 från Sveriges kommuner och regioner. I förslaget presenteras mål för god 
ekonomisk hushållning. Det är inga satsningar i förslaget förutom 1,5 mnkr till 
samhällsbyggnadsnämnden till följd av ändrade redovisningsregler inom 
investerings- och exploateringsverksamheten. För övriga nämnder är det i stort sett 
samma budget som 2020, men kompensation för löneökningar, prisindex och 
kapitaltjänstkostnader kommer att fördelas när dessa är kända. 

Trots den osäkerhet som finns kring bland annat skatteintäkter framöver är det 
viktigt att fatta beslut om budgetförslaget i juni 2020, då det blir en inriktning för 
nämnderna. 

Budgetförslaget innehåller inte någon utökning av ramen till utbildningsnämnden/-
arbetslivsförvaltningen avseende ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) trots att 
prognosen för 2020 visar på en kraftig kostnadsökning. Kostnaderna för ekonomiskt 
bistånd är i hög grad beroende av samhällsutvecklingen i övrigt och det bedöms inte 
som meningsfullt att prognostisera en ram 2021 till utbildningsnämnden avseende 
ekonomiskt bistånd. Utvecklingen får följas noggrant och hanteras i ett 
kommunövergripande perspektiv.  

Lokalförsörjningsplanen ingår inte i budgethandlingen utan kommer att presenteras 
i ett särskilt ärende efter ytterligare beredning.      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-10-07, § 166 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-25 
Budget 2021 och plan 2022-2023 Lysekils kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Olof Johansson (S), Ann-Charlotte Strömwall (L), Monica Andersson (C), Maria 
Granberg (MP), Anders C Nilsson (S) och Christina Gustavsson (S): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Ronald Rombrant (LP) och Krister Samuelsson (M): att anta Lysekilspartiets och 
Moderaternas förslag till budget 2021 och plan för 2022–2023 En offensiv satsning 
för ett tryggare och socialt hållbart Lysekil, inkluderande sex uppdrag jämte förslag 
på finansiering. Angivna uppdrag, anslag till satsning på ett tryggare och hållbart 
Lysekil m.m. samt finansiering av anslagen ersätter desamma i kommunstyrelsens 
förslag. I övrigt gäller det som kommunstyrelsen har föreslagit. (Bilaga 1) 

Magnus Elisson (SD): att anta Sverigedemokraternas förslag till budget 2021 och 
plan för 2022-2023, för trygghet och välfärd inkluderande sex uppdrag jämte förslag 
på finansiering. Angivna uppdrag, anslag till satsning på ett tryggare och hållbart 
Lysekil m.m. samt finansiering av anslagen ersätter detsamma i kommunstyrelsens 
förslag. I övrigt gäller det som kommunstyrelsen har föreslagit. (Bilaga 2) 
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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 

Egen budgetjustering:  

Socialnämndens budget (exkl. institutionsplaceringar, 19,9) förstärks med 6,4 mkr 

-379,4 +6,4 = 385.8  

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. 

Ajournering 
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 18.20-18.35. 
Efter ajournering genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att 
kommunfullmäktige är samlat med 26 ordinarie 4 ersättare och 1 frånvarande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Lysekilspartiets/Moderaternas 
förslag mot Sverigedemokraternas förslag mot Kommunistiska partiets förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Omröstning begärs 
Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:  

Ordförande ställer Sverigedemokraternas förslag mot Kommunistiska partiets 
förslag, det förslag som utses ställs mot Lysekilspartiets/Moderaternas förslag. Det 
förslag som utses är motförslag till huvudförslaget. 

Ja-röst till Kommunistiska partiets förslag 

Nej-röst till Sverigedemokraternas förslag 

Omröstningsresultat 
Med 3 ja-röster, 7 nej-röster och 20 ledamöter som avstår beslutar 
kommunfullmäktige att utse Sverigedemokraternas förslag som motförslag till 
Lysekilspartiets/Moderaternas förslag. (Bilaga 3) 

Fortsatt beslutsgång 
Ordförande ställer Sverigedemokraternas förslag mot Lysekilspartiets/-
Moderaternas förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att utse 
Lysekilspartiets/Moderaternas förslag som motförslag till huvudförslaget. 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Lysekilspartiets/Moderaternas 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning i huvudomröstningen 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst till kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst till Lysekilspartiets och Moderaternas förslag 

Omröstningsresultat i huvudomröstningen 
Med 14 ja-röster, 14 nej-röster och 2 ledamöter som avstår, beslutar 
kommunfullmäktige med ordförandes utslagsröst att utse kommunstyrelsens förslag 
till beslut. (Bilaga 4) 

Fortsatt beslutsgång 
Ordförande frågar om skattesatsen ska lämnas oförändrad på 22,46 kr och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till Budget 2021 
och plan för 2022–2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen lämnas oförändrad på 22,46 kr. 

Reservation 
Ronald Rombrant (LP) anmäler reservation till förmån för eget förslag. 
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Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och till kommunstyrelsen 
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Bilaga 3 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 130 

JA     NEJ   AVST 
S Jan-Olof Johansson X   X 
S Christina Gustafson  X   X 
S Ricard Söderberg  X   X 
S Siv Linnér X   X 
S Margareta Carlsson  X   X 
S Anders C Nilsson  X   X 
S Roger Siverbrant Anette Björmander X   X 
L Håkan Kindstedt   Britt-Marie Didriksson-Burcher X   X 
L Ann-Charlotte Strömwall  X   X 
C Monica Andersson  X   X 
C Siw Lycke   X   X 
M Ulf Hanstål   X  X  
M Krister Samuelsson X  X  
M Wictoria Insulan  X  X  

MP Maria Granberg X   X 
V Håkan Smedja Kurt Hagel X   X 
V Therése Persson    - - - - 
K Yngve Berlin   X X   
K Britt-Marie Kjellgren  X X   

LP  Jeanette Janson X   X 
LP Ronald Rombrant  X   X 
LP Ronny Hammargren Mikael Wennergren X   X 
LP Bo Gustafsson    X   X 
LP  Annette Calner  X   X 
LP Gert-Ove Forsberg  X   X 
LP Fredrik Häller   X   X 
SD Christoffer Zakariasson  X  X  
SD Daniel Arvidsson X  X  
SD Magnus Elisson  X  X  
SD Tommy Westman  X  X  
S Klas-Göran Henriksson X X   
  30 3 7 20 
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Bilaga 4 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 130 

JA     NEJ   AVST 
S Jan-Olof Johansson X X   
S Christina Gustafson  X X   
S Ricard Söderberg  X X   
S Siv Linnér X X   
S Margareta Carlsson  X X   
S Anders C Nilsson  X X   
S Roger Siverbrant Anette Björmander X X   
L Håkan Kindstedt   Britt-Marie Didriksson-Burcher X X   
L Ann-Charlotte Strömwall  X X   
C Monica Andersson  X X   
C Siw Lycke   X X   
M Ulf Hanstål   X  X  
M Krister Samuelsson X  X  
M Wictoria Insulan  X  X  

MP Maria Granberg X X   
V Håkan Smedja Kurt Hagel X X   
V Therése Persson    - - - - 
K Yngve Berlin   X   X 
K Britt-Marie Kjellgren  X   X 

LP  Jeanette Janson X  X  
LP Ronald Rombrant  X  X  
LP Ronny Hammargren Mikael Wennergren X  X  
LP Bo Gustafsson    X  X  
LP  Annette Calner  X  X  
LP Gert-Ove Forsberg  X  X  
LP Fredrik Häller   X  X  
SD Christoffer Zakariasson  X  X  
SD Daniel Arvidsson X  X  
SD Magnus Elisson  X  X  
SD Tommy Westman  X  X  
S Klas-Göran Henriksson X X   
  30 14 14 2 
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§ 131 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 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-10-07, § 167 
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 
Monica Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsförslag att 
man påbörjar arbetet med att inkludera ett likvärdigt förhållningssätt till hela 
kommunens näringsliv och hela Lysekils kommun i strategin. 

Ulf Hanstål (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Maria Granberg (MP), Jan-Olof Johansson (S) och Ronald Rombrant (LP): Bifall till 
Monica Anderssons förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner näringslivsstrategi 2030 och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner Monica Anderssons med 
fleras tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Protokollsanteckning 
Ordförande godkänner Ronald Rombrants (LP) protokollsanteckning: 

Det noteras till protokollet att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde 7 oktober 
2020 bland annat beslutade att kommunstyrelsen årligen ska återrapportera till 
kommunfullmäktige vad som har genomförts när det gäller Näringslivsstrategi 
2030.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Näringslivsstrategi 2030 och att man påbörjar 
arbetet med att inkludera ett likvärdigt förhållningssätt till hela kommunens 
näringsliv och hela Lysekils kommun i strategin. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Avdelningen för hållbar utveckling 
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§ 132 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 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-10-07, § 168 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-10 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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 

Kommunfullmäktige beslutar att uppmana respektive förvaltning och 
kommunstyrelse till anpassning till minskade ersättningar och hantera förändringen 
i budget 2021.      

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Avdelningen för hållbar utveckling  
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Utbildningsförvaltningen 
Arbetslivsförvaltningen  
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§ 133 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 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-10-07, § 169 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-11 
Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-08-26, § 97 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse  
Avgifter för tillstånd av alkoholservering samt tillsynsavgifter 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ricard Söderberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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 
Socialnämnden 
Socialförvaltningen  
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§ 134 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 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-10-07, § 171 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-14 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdeskalender för kommunfullmäktige 
2021.      

Beslutet skickas till 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 
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§ 135 Dnr 2020-000120  

Svar på motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) - 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 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-10-07, § 173 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-03 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-30, § 99 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse  
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-03-18, § 44 
Motion 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Charlotte Strömwall (L): Att återremittera ärendet för att kontakta markägare 
och trafikverket. 

Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad med hänvisning vad 
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.   

Beslutet skickas till 
Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 136 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 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-10-07, § 174 
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 
Ann-Charlotte Strömwall (L) och Yngve Berlin (K): Bifall till motionen, avslag på 
kommunstyrelsens förslag. 

Maria Granberg (MP), Monica Andersson (C), Ulf Hanstål (M) och Jan-Olof 
Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad 
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.    

Beslutet skickas till 
Motionären 
Utbildningsnämnden 
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§ 137 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 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-10-07, § 176 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-04 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-01-16, § 6 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-10-18, § 11 
Motion 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Elisson (SD): Bifall till motionen.  

Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för Magnus Elissons förslag 
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Omröstningsresultat 
Med 13 ja-röster och 16 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt Magnus 
Elissons förslag. (Bilaga 5) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Utbildningsnämnden 
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Bilaga 5 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 137 

JA     NEJ   AVST 
S Jan-Olof Johansson X X   
S Christina Gustafson  X X   
S Ricard Söderberg  X X   
S Siv Linnér X X   
S Margareta Carlsson  X X   
S Anders C Nilsson  X X   
S Roger Siverbrant Anette Björmander X X   
L Håkan Kindstedt   Britt-Marie Didriksson-Burcher X X   
L Ann-Charlotte Strömwall  X  X  
C Monica Andersson  X X   
C Siw Lycke   X X   
M Ulf Hanstål   X  X  
M Krister Samuelsson X  X  
M Wictoria Insulan  X  X  

MP Maria Granberg X X   
V Håkan Smedja Kurt Hagel X X   
V Therése Persson    - - - - 
K Yngve Berlin   X  X  
K Britt-Marie Kjellgren  X  X  

LP  Jeanette Janson X  X  
LP Ronald Rombrant  X  X  
LP Ronny Hammargren Mikael Wennergren X  X  
LP Bo Gustafsson    - - - - 
LP  Annette Calner  X  X  
LP Gert-Ove Forsberg  X  X  
LP Fredrik Häller   X  X  
SD Christoffer Zakariasson  X  X  
SD Daniel Arvidsson X  X  
SD Magnus Elisson  X  X  
SD Tommy Westman  X  X  
S Klas-Göran Henriksson X X   
  29 13 16  
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§ 138 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. 

Tekniska avdelningen arbetar med att ta fram en badplatsstrategi som beräknas vara 
klar innan sommaren 2020. I badplatsstrategin finns en målbild om att Lysekils 
kommun ska kunna erbjuda attraktiva badplatser av varierande karaktär. 

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 utan 
detta kommer att ingå i arbetet med badplatsstrategin.      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-10-07, § 177 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-03 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-20, § 40 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse  
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-06-12, § 58 
Motion 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Elisson (SD): Att återremittera ärendet för att ta fram ett förslag på hur 
man kan ta sig ut på udden på lämpligt sätt. 

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

Omröstning begärs 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag 

Nej-röst för återremiss 

Omröstningsresultat 
Med 22-nejröster och 8 ledamöter som avstår beslutar kommunfullmäktige att 
återremittera ärendet. (Bilaga 6) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen för att ta fram ett förslag 
på hur man kan ta sig ut på udden på lämpligt sätt. 
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Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Motionären  
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Bilaga 6 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 138 

JA     NEJ   AVST 
S Jan-Olof Johansson X   X 
S Christina Gustafson  X   X 
S Ricard Söderberg  X   X 
S Siv Linnér X  X  
S Margareta Carlsson  X   X 
S Anders C Nilsson  X   X 
S Roger Siverbrant Anette Björmander X   X 
L Håkan Kindstedt   Britt-Marie Didriksson-Burcher X  X  
L Ann-Charlotte Strömwall  X  X  
C Monica Andersson  X  X  
C Siw Lycke   X  X  
M Ulf Hanstål   X  X  
M Krister Samuelsson X  X  
M Wictoria Insulan  X  X  

MP Maria Granberg X   X 
V Håkan Smedja Kurt Hagel X   X 
V Therése Persson    - - - - 
K Yngve Berlin   X  X  
K Britt-Marie Kjellgren  X  X  

LP  Jeanette Janson X  X  
LP Ronald Rombrant  X  X  
LP Ronny Hammargren Mikael Wennergren X  X  
LP Bo Gustafsson    X  X  
LP  Annette Calner  X  X  
LP Gert-Ove Forsberg  X  X  
LP Fredrik Häller   X  X  
SD Christoffer Zakariasson  X  X  
SD Daniel Arvidsson X  X  
SD Magnus Elisson  X  X  
SD Tommy Westman  X  X  
S Klas-Göran Henriksson X  X  
  30  22 8 
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§ 139 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 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-10-07, § 178 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-02 
Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-03-30, § 37 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse  
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-11-20, § 225 
Motion 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad med hänvisning till 
vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.   

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Motionärerna 
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§ 140 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 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-10-07, § 179 
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 
Monica Andersson (C): att återremittera ärendet till utbildningsnämnden för att låta 
arbetslivsförvaltningen utreda enligt utbildningsnämndens beslut. 

Maria Granberg (MP): Bifall till Monica Anderssons förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att låta 
arbetslivsförvaltningen utreda enligt utbildningsnämndens beslut.   

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Utbildningsnämnden 
Arbetslivsförvaltningen  
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§ 141 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 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-10-07, § 180 
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 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad med hänvisning till 
vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.   

Beslutet skickas till 
Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Utbildningsnämnden 
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§ 142 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 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-10-07, § 181 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-10 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-02-13, § 13 
Motion 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Britt-Marie Kjellgren (K): Bifall till motionen. 

Jan-Olof Johansson (S) och Ulf Hanstål (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för Britt-Marie Kjellgrens förslag 

Omröstningsresultat 
Med 15 ja-röster, 2 nej-röster och 13 ledamöter som avstår beslutar 
kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. (Bilaga 7) 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad med hänvisning vad 
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.   

Reservation 
Britt-Marie Kjellgren (K) och Yngve Berlin (K) anmäler skriftlig reservation. 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
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Bilaga 7 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 142 

JA     NEJ   AVST 
S Jan-Olof Johansson X X   
S Christina Gustafson  X X   
S Ricard Söderberg  X X   
S Siv Linnér X X   
S Margareta Carlsson  X X   
S Anders C Nilsson  X X   
S Roger Siverbrant Anette Björmander X X   
L Håkan Kindstedt   Britt-Marie Didriksson-Burcher X X   
L Ann-Charlotte Strömwall  X   X 
C Monica Andersson  X X   
C Siw Lycke   X X   
M Ulf Hanstål   X X   
M Krister Samuelsson X X   
M Wictoria Insulan  X X   

MP Maria Granberg X   X 
V Håkan Smedja Kurt Hagel X   X 
V Therése Persson    - - - - 
K Yngve Berlin   X  X  
K Britt-Marie Kjellgren  X  X  

LP  Jeanette Janson X   X 
LP Ronald Rombrant  X   X 
LP Ronny Hammargren Mikael Wennergren X   X 
LP Bo Gustafsson    X   X 
LP  Annette Calner  X   X 
LP Gert-Ove Forsberg  X   X 
LP Fredrik Häller   X   X 
SD Christoffer Zakariasson  X   X 
SD Daniel Arvidsson X X   
SD Magnus Elisson  X   X 
SD Tommy Westman  X   X 
S Klas-Göran Henriksson X X   
  30 15 2 13 
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Reservation från Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren (K) mot 
kommunfullmäktiges beslut 2020-10-21 – Motion om att det behövs ett gemensamt 
agerande från drabbade kommuner, för en rättvis nationell finansiering av 
utbildning, vård och omsorg  
 
Om man som kommunpolitiker inte vill eller vågar ifrågasätta politiska beslut 
uppifrån, återstår bara rollen som arvoderad förvaltare och verkställare av en 
utarmad offentlig sektor. När vår motion om ett kommunalt gemensamt agerande 
med krav på rättvisare nationell finansiering, behandlades på fullmäktige hade 
samtliga förtroendevalda politiker chansen att ta ställning. Folkvald stridbar 
politiker eller lydig verkställande förvaltare?  

Motionen konstaterar; Att, kommunen som främsta utförare av lagstadgad 
samhällsservice, i proportion till detta också måste få större del av landets 
gemensamma resurser. Och att det måste bli stopp på en ständig pågående 
övervältring av ofinansierad verksamhet från stat till kommun. Förslag: Kommunen, 
som part i målet agerar gemensamt för rättvisare finansiering. 

Hur svårt var det att inte ta ställning till att: Det är oacceptabelt att humana 
nationella reformer som LSS inte fullt ut finansieras humant av staten. 
Och att; Rätten till omsorg och värdiga levnadsvillkor måste i slutändan 
vara ett nationellt ansvar. 

Eller: kravet att, alla ungdomar skall ha samma rätt till bra skola och 
utbildning oavsett var deras föräldrar bor. 

Eller; skandal att den äldre generation som betalt den unga generationens 
barnomsorg, skolgång och fritid, inte får sin självklara återbetalning i 
form av värdig vård och omsorg när livet så kräver, för att 
”skattekraften”/ungdomen tvingats flytta till en annan kommun.   

Eller; att flyktingmottagandet fullt ut måste garanteras ekonomiskt av 
staten. Staten har en möjlighet som kommunerna saknar, nämligen att 
beskatta de människor och verksamheter som har de ekonomiska 
resurserna. 

Vår motion blev inte bifallen och vi konstaterar att samtidigt med denna 
protokollförda ovilja att slåss för en stark offentlig sektor, finns det krafter som med 
en helt annan beslutsamhet slåss för sina egenintressen. 

Bland andra, låter Volvos vd Martin Lundstedt meddela, att det trots miljardvinster 
och utdelning till aktieägarna, ”inte finns några planer på att betala tillbaka”, de 
hundratals miljoner man fått i Coronastöd.  

                                                                                

Vi reserverar oss mot fullmäktiges beslut att inte bifalla vår motion. 

 

Kommunistiska Partiet            Yngve Berlin              Britt-Marie Kjellgren 
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§ 143 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 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-10-07, § 182 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-24 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-04-19, § 58 
Motion 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till 
förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
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§ 144 Dnr 2020-000446  

Anmälningsärende till kommunfullmäktige 2020-10-21 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärenden i protokoll 2020-10-21: 

• Protokollsutdrag från SON 2020-10-05, § 118 - Rapportering av ej 
verkställda beslut SoL och LSS 

• Protokollsutdrag från SON 2020-10-05, § 119 - Rapportering av ej 
verkställda beslut SoL IFO 

• Dom från Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt - överklagat 
kommunfullmäktige i Lysekils kommuns beslut 2019-10-23, § 105, ärende 
detaljplan för del av fastigheten Slätten 15:7 m.fl., Sjukhusområdet, Lysekils 
kommun 

• Ny ledamot och ersättare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige  
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