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§ 47 Dnr 2022-000001 

Muntlig information på kommunstyrelsen 2022-04-06 

Sammanfattning 

Trygghet och säkerhet 

Joakim Hagetoft, säkerhetsstrateg informerar om: 

Aktuellt läge - Ukraina 

- Lysekils kommun är en av elva kommuner i länet som enligt utskick från 
Migrationsverket ska ha fortsatt aktiva boenden med anledning av pågående 
flyktingmottagande. 

- Fortsatt arbete utifrån kommundirektörens inriktningsbeslut med anledning 
av kriget i Ukraina. 

- Fredagsavstämningar i ”beredskapsteamet” 

- Omvärldsbevakning  

- Begränsa oron hos medarbetare och medborgare, med kommunikation via 
hemsidan, informationsmöten och föredragningar på aktuella teman. 

Krisberedskap och civilt försvar 

- Inköp oljeskyddsmateriel 

- Seminarieövning Preemraff 23 mars 

- Evenemangssäkerhet 

- Övningsaktivitet genomförd 31 mars 

- Säkra kommunikationer 

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 

- Åtgärder i den fysiska miljön i området kring Norra Kronbergsgatan 

- Orsaksanalys för Gullmarsborgs utemiljö 

 

Inpasseringssystem vid återvinningscentralerna 

Mats Andresen, VD Rambo AB är inbjuden för att informera om införandet av 
inpasseringssystem på återvinningscentralerna. 

En av orsakerna för införandet är att öka säkerheten, då det periodvis är högt tryck 
på återvinningscentralerna vilket medför ökad olycksrisk. Med reglerad inpassering 
med en begränsad mängd fordon som kan röra sig inom området minskar risken för 
olyckor. 

En annan faktor är att det blir en bättre arbetsmiljö, bättre kvalité och service. Man 
hindrar även obehöriga besökare från andra kommuner och icke betalande företag 
att slänga avfall gratis, servicen kommer dock att finnas kvar för dessa mot avgift.  
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Taxförslaget inför 2023, som beslutas av kommunfullmäktige, är att med 
inpasseringssystemet blir det helt fritt för hushållen att lämna sitt avfall för de tolv första 
besöken för villor och fritidshus och åtta fria besök för lägenheter, därefter är förslaget 
att varje besök kostar 200 kr. 

Lakvatten - deponi 

Mats Andresen, Matilda Gard, Rambo och Michael Johansson, avd. chef hållbar 
utveckling, informerade om lakvattnet från Siviks deponi. Det leds idag till det 
kommunala reningsverket i Långevik. Reningsprocessen är som brukligt för 
kommunala reningsverk inriktad på att rena näringsämnen från hushållsavlopp, 
däremot finns ingen rening för metaller och andra skadliga ämnen som finns i 
lakvattnet från Sivik.  

Miljöprövningsdelegationen tog beslut november 2021 att lakvatten ska senast den 
30 december 2024 genomgå behandling med bästa tillgängliga teknik som syftar till 

att avskilja suspenderat material, metaller och PFOS. Lakvattnet ska senast den 31 
december 2026 genomgå behandling som syftar till att avskilja kväve. 
 

Årsredovisning 2021 

Eva-Marie Magnusson, ekonomichef och Anna Elvheim, kvalitetschef informerar om 
årsredovisning 2021.  

Årets resultat för kommunen är ett positivt resultat på 27,1 mnkr.  

God ekonomisk hushållning 

- Kommunen uppfyller sina finansiella mål. 

- Utvecklingsmål acceptabel eller fullt godkänd nivå, två kritiska 
kvalitetsfaktorer ”når inte önskvärd nivå”. 

- Sammanfattande bedömning är att kommunen inte har god ekonomisk 
hushållning, utifrån uppställda mål i budget 2021. 

Kvalitetsfaktorer 

En kvalitetsfaktor är en viktig faktor för god kvalitet och effektivitet utifrån 
verksamhetens grunduppdrag som sorteras in i perspektiv, målgrupp, verksamhet, 
medarbetare och ekonomi. 

 

Program för evenemang 

Michael Johansson, avd. chef hållbar utveckling, Cia Säll, destinationsstrateg och 
Tobias Nygren, evenemangslots informerar om program för evenemang. 

Syftet är att skapa förutsättningar för att använda evenemang som ett strategiskt 
verktyg i samhällsutvecklingen. Målet är att främja hållbara evenemang i Lysekils 
kommun genom att: 

- stödja externa huvudarrangörer 

- vidareutveckla interna evenemang 

- tydliggöra organisation- och ansvarsfördelning 

- etablera relevant budget på berörd förvaltning/avdelning  
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Kommunikationspolicy  

Tove Andersson, kommunikationsansvarig informerar om kommunikationspolicyn. 

Kommunikationspolicyn lägger grunden för det strategiska kommunikationsarbetet 
och den dagliga kommunikationen med invånare, kunder, företagare, besökare, 
medarbetare och andra intressenter. 

Kommunens kommunikation ska uppfattas som tydligt, trovärdigt och attraktiv. 
Den grafiska profilen ska göra det lätt för omvärlden att se vilka verksamheter som 
är kommunalt drivna och att det är kommunen som är avsändare. Den grafiska 
profilen är styrande för hur allt informationsmaterial ska se ut. 

Kommunikationen ska präglas av och stödja kommunens värdegrund, öppet, enkelt, 
värdigt. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 48 Dnr 2021-000523 

Ansökan om evenemangsstöd till Allsång i parken 

Sammanfattning 

Allsång i parken är ett årligt evenemang i Lysekils stadspark sedan 20 år tillbaka. De 
senaste åren har evenemanget erhållit ett bidrag från Kulturförvaltningen om  

10 000 kronor. Inför årets Allsång i parken har en guldsponsor dragit sig ur 
sponsoravtalet varmed evenemanget riskerar att inte kunna genomföras. 
Evenemanget Allsång i parken har därför inkommit med ansökan om finansiellt stöd 
om 60 000 kronor. Förvaltningens rekommendation är att bevilja Allsång i parken 
ett finansiellt stöd omfattande 20 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15 
Ansökan från Svensk Handel i Lysekil 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Ändringsförslag, allsång i parken har ansökt om 60.000 kr 
från kommunen. 20.000 kr föreslås finansieras ur evenemangsrådets ram. Vi 
föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ur kommunstyrelseförvaltningens budget 
tillskjuta återstående 40.000 kr. 

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

Daniel Arvidsson (SD) och Kristian Fred (M): Bifall till Ronald Rombrants förslag. 

Emma Nohrén (MP): Bifall till Jan-Olof Johanssons förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag. 

Omröstning begärs 

Ja-röst till Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag. 

Nej-röst till Ronald Rombrants m.fl. förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 4 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Ronald 
Rombrants m.fl. förslag. 
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Omröstningsbilaga  
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S X   

Emma Nohrén MP X   

Ronald Rombrant LP  X  

Christina Gustavsson S X   

Lars Björneld L X   

Björn Martinsson LP  X  

Kristian Fred M  X  

Daniel Arvidsson SD  X  

Yngve Berlin K  X  

Summa  4 5  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Allsång i parken ett finansiellt 
evenemangsstöd omfattande 60 000 kronor för 2022. Stödet finansieras ur 
evenemangsrådets ekonomiska ram och kommunstyrelseförvaltningens budget. 

Beslutet skickas till 

Svensk Handel i Lysekil 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 49 Dnr 2022-000180 

Avtal om medverkan till Skaftö Open 2022 

Sammanfattning 

Skaftö Open ansöker om evenemangstöd från Lysekils kommun. Ansökan gäller 
praktiskt, materiellt och infrastrukturellt stöd omfattande avspärrningar, 
elförsörjning och toaletter samt sophanteringen. Därutöver sökes ett finansiellt stöd 
om 700 000 kronor. 

Skaftö Open är en av Nordens största damgolftävlingar som år 2021 samlade 126 
spelare från ca 30 nationer. Tävlingen är enligt arrangör ett icke vinstdrivande 
evenemang och drivs genom företaget Skaftö Open AB och år 2021 hade 
evenemanget cirka 250 funktionärer. 

Evenemanget planeras genomföras på Skaftö golfklubb mellan 26 - 28 augusti 2022. 
Skaftö Open är enligt uppgifter arrangör, ett evenemang år 2022 utan entréavgifter 
och förväntas attrahera mellan 10 000 – 20 000 åskådare i alla åldrar. 

Kommunstyrelseförvaltningen ser att evenemanget bidrar till att förstärka 
framdriften inom kommunens utvecklingsområden och att det ger goda möjliga 
positiva effekter i form av varumärkesbygge, attraktivitet, arbetstillfällen, 
engagemang, inkludering, upprustning av ytor och stärkt stolthet. 

Vid positivt beslut ser förvaltningen stort behov av nära samarbete med arrangören 
för att säkerställa största möjliga värde för kommunen, medborgare, besökare och 
näringsliv. Särskilt fokus bör läggas på värde för barn och unga samt att profilera 
Lysekils som en bra plats för hel- eller delårsboende. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-25 
Powerpoint presentation - Skaftö Open 2022 
YouGov Sport Report 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Arvidsson (SD) och Yngve Berlin (K): Avslag på förvaltningens förslag. 

Lars Björneld (L), Emma Nohrén (MP), Ronald Rombrant (LP), Kristian Fred (M) 
och Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Lars Björnelds m.fl. förslag.  

Omröstning begärs 

Ja-röst till Lars Björnelds m.fl. förslag. 

Nej-röst till Daniel Arvidssons m.fl. förslag. 
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Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster och 2 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Lars Björnelds 
m.fl. förslag. 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S X   

Emma Nohrén MP X   

Ronald Rombrant LP X   

Christina Gustavsson S X   

Lars Björneld L X   

Björn Martinsson LP X   

Kristian Fred M X   

Daniel Arvidsson SD  X  

Yngve Berlin K  X  

Summa  7 2  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra kommunstyrelseförvaltningen att förhandla 
om att ingå marknadsföringsavtal med Skaftö Open 2022. Lysekils kommuns del i 
avtalet får maximalt uppgå till 350 000 kronor samt ett praktiskt, materiellt och 
infrastrukturellt stöd motsvarande ett maxbelopp på 100 000 kronor. Beslutet 
finansieras inom kommunstyrelseförvaltningens ram. 

Reservation 

Daniel Arvidsson (SD) anmäler reservation till förmån för eget förslag. 

Yngve Berlin (K), anmäler skriftlig reservation. 

Beslutet skickas till 

Skaftö Open 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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Reservation från Yngve Berlin (K) mot kommunstyelsens beslut 2022-04-06 - 
Avtal om medverkan till Skaftö Open 2022 

Det är generellt sett väldigt positivt att Lysekil ses som en attraktiv plats för 
evenemang av skilda slag och dignitet. 

Och det är en självklarhet att Lysekils kommun skall/måste ”medverka” i alla större 
publika evenemang som genomförs inom kommunens gränser. Ansvaret för 
sophantering, avspärrningar och mycket av det som följer på större evenemang blir 
per automatik en ”kommunal fråga” när tillstånd väl godkänts. Så även för den 
internationella golftävlingen på Skaftö. 

Men själva rubriken på kommunstyrelsens ärende punkt 3, om ”medverkan” i 
arrangemang kring golftävlingen Skaftö Open, var minst sagt diffus, eftersom 
förslaget till beslut klart och tydligt var: Att kommunen skulle bidra med 450 000 kr 
till arrangören Skaftö Open AB! (Varav 350 000 kr i finansiellt stöd) 

I en tävling där prispengarna uppgår till 2,5 miljoner (!) känns det väldigt märkligt 
att kommunen skall ”sponsra” med nära en halv miljon.  

Hur motiveras ett kommunalt ekonomiskt bidrag till en sådan tävling?  

Politiska, sociala, finansiella, fysiska, kulturella och Human effekter, är begrepp som 
flitigt används för att motivera ”sponsring”. Men själva knorren i tjänsteskrivelsen! 
”Särskilt fokus bör läggas på värde för barn och unga samt att profilera Lysekils som 
en bra plats för hel- eller delårsboende”.  

450 000 kr av kommunala skattemedel ”med fokus på barn och unga”!? Då finns det 
angelägnare behov att tillfredsställa och stötta, enligt vår syn på barn och ungas 
behov.  

Vid en jämförelse med vad rena ungdomsarrangemang/turneringar som exempelvis 
Gullmarscupen med både killar och tjejer fått i ekonomiskt och materiellt stöd blir 
skillnaden hissnande. 

På min rakt ställda fråga i KS, om övriga partier verkligen tror att ”Skaftö Open” står 
och faller med kommunens beslut om sponsringspengar, fick jag inget svar. Däremot 
fick mitt ”förslag”, att tävlingens arrangör i så fall, kunde minska prispengarna med 
en halvmiljon en tydlig förklaring från initierat håll.  

Det förhåller sig nämligen så att, för att få lov att arrangera den professionella 
golftävling Ladies European Tour 2022 krävs det minst 2,5 miljoner (!) i prispengar!  

KS beslut att bevilja 450 000 kr till Skaftö Open, är inte en satsning som har ”fokus 
på barn och unga” enligt vår uppfattning. 

 

Jag reserverar mig mot beslutet.        

Yngve Berlin Kommunistiska Partiet 
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§ 50 Dnr 2022-000019 

Uppföljning 1 för kommunstyrelsen 2022  

Sammanfattning 

I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista februari, Uppföljningsrapport 1. 
Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse på 1 146tkr. 
Prognosen för helåret är budget i balans. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-26 
Uppföljningsrapport 1 2022 för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Tilläggsförslag att kommundirektören ges i uppdrag att till 
kommunstyrelsemötet den 4 maj 2022 redovisa vilka aktiviteter/belopp som inom 
ramen för kommundirektörens budget på 4,9 mkr som är planerade att utföras 
under 2022 samt hur mycket av budgeten som inte är intecknad. 

Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag, avslag på Ronald 
Rombrants tilläggsförslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen godkänner uppföljning 1 och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

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

Omröstning begärs  

Ja-röst för Ronald Rombrant tilläggsförslag. 

Nej-röst för Jan-Olof Johanssons förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 4 ja-röster, 4 nej-röster och 1 ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen 
med ordförandes utslagsröst att avslå tilläggsförslaget. 
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Omröstningsbilaga  
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S  X  

Emma Nohrén MP  X  

Ronald Rombrant LP X   

Christina Gustavsson S  X  

Lars Björneld L  X  

Björn Martinsson LP X   

Kristian Fred M X   

Daniel Arvidsson SD X   

Yngve Berlin K   X 

Summa  4 4 1 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 1 2022. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 51 Dnr 2022-000024 

Bolagsstyrningsrapport 2021 för Lysekils Stadshus AB 

Sammanfattning 

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

Styrelsen för Lysekils Stadshus AB har 2022-03-24 beslutat om 
bolagsstyrningsrapport för 2021. Som bilagor till denna redovisas dotterbolagens 
rapporter. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-31 
Bolagsstyrningsrapport 2021 för:  
Protokollsutdrag från Lysekils Stadshus AB 2022-03-24, § 9  
Lysekils Stadshus AB  
LEVA i Lysekil AB  
LysekilsBostäder AB  
Havets Hus i Lysekil AB  
Lysekils Hamn AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner bolagsstyrningsrapport 2021 för Lysekils Stadshus AB 
med bilagor. 

Beslutet skickas till 

Lysekils Stadshus AB 
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§ 52 Dnr 2022-000201 

Omfördelning av investeringsbudgeten - Modullösning i anslutning till 
Domarekens förskola 

Sammanfattning 

I avvaktan på permanent lösning för ny skolbyggnad Bro skola och Domarekens 
förskola behövs en akut lösning för att öka kapaciteten med 20 platser vid 
Domarekens förskola. Det finns därför behov av att omfördela investeringsmedel 
från Skaftö skola för att genomföra investeringen av moduler. 

Utbildningsnämnden har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen tagit 
fram en lösning för att ta klara av att ta emot ytterligare 20 barn. Investering i 
moduler ger en flexibilitet och beredskap för kommande om- och nybyggnationer. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-30 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-03-01, § 20 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 2,5 mnkr från investeringsbudgeten för 
Skaftö skola till investeringsbudget för moduler. 

Beslutet skickas till 

Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 53 Dnr 2022-000056 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2022 

Sammanfattning 

Från och med 2022-01-01 tillhör IT-avdelningen kommunstyrelsens 
ansvarsområde. Med anledning av detta har förvaltningen gjort en översyn av 
delegationsordningen för kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

Revideringen har huvudsakligen inneburit mindre redaktionella ändringar. Även 
vissa förtydliganden har gjorts till exempel gällande stöd till evenemang.  

Enligt kommunallagen ska nämnderna i en kommunal organisation besluta om i 
vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till 
nämnden. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att samtliga 
delegationsbeslut inklusive vidaredelegation ska anmälas till kommunstyrelsen.  

Anställningsärenden som omfattas av denna delegationsordning behöver emellertid 
av praktiska skäl inte anmälas.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-14 
Delegationsordning för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Arvidsson (SD): Att återremittera ärendet för förtydliganden i kap 6. 

Beslutsgång 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera delegationsordningen. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 54 Dnr 2022-000017 

Delegationsbeslut 2022 - kommunstyrelsen  

Sammanfattning 

Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelseförvaltningen. 

Kommundirektör 

 Marin samverkansarena 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll 6 april 2022. 
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§ 55 Dnr 2022-000007 

Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2022-04-06 

Sammanfattning 

• Protokoll från Samordningsförbundet Väst 22 mars 2022  

• Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-03-01, § 22 - Remiss - 
samverkansavtal för naturbruksutbildningar  

• Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-03-01, § 19 - Lokalbehov 
gällande för- och grundskola i Brodalens skolområde 

• Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-03-01, § 27 - Årsrapport 
2021 - arbetslivsförvaltningen 

• Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-03-01, § 17 - Årsrapport 
2021 – utbildningsförvaltningen 

• Protokollsutdrag från socialnämnden 2022-02-24, § 17 - Årsrapport 2021 

• Verksamhetsberättelsen för Fiskekommunerna 2021 

• Tillfällig utdebitering KAV 2023 Lysekil, Fyrbodals kommunalförbund 

• Protokollsutdrag från miljönämnden 2022-03-02 § 8 - Tidplan revidering av 
taxor för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

• Protokollsutdrag från socialnämnden 2022-02-24, § 18 - månadsuppföljning 
jan-2022 

• Protokoll från styrelsemöte Havets Hus i Lysekil AB, 2022-02-15 

• Protokollsutdrag från miljönämnden 2022-03-02 § 5 - Årsrapport 2021 

• Slutrapport - Uppföljning av Barnrättsresan 2020-2022 – 
Barnkonventionen, Avdelningen för hållbar utveckling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll 
6 april 2022. 
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§ 56 Dnr 2022-000002 

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör  

Sammanfattning 

Kommundirektören informerar om: 

• Hantering skärpt säkerhetsläge, beredskapsteam inrättat för 
avstämningar/koordinering veckovis 

• Utveckling kommunikation och digitalisering 

• Budget 2023 – bearbetning kvalitetsfaktorer och utvecklingsområden 

• Löneöversyn 2022 

• Intervjuer kommunkompassen, redovisas början av juni 

• Chefsforum tema arbetsmiljö 

• Statens servicecenter förslagsvis till kontakt center 

• Samverkan med Sotenäs och Munkedal 

• Aktuella frågor i Lysekils Stadshus AB 

• Viktiga rekryteringar klara, flera pågår 

• Dialog avdelningsplaner för gemensam planering 

• Första förvaltningsfrukosten genomförd 

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar: 

• Möte med ett enat Bohuslän den 11 mars 

• Information på Folkets hus 23 mars, om hur säkerhetsläget i Europa påverkar 
Lysekils kommun 

• Övning gällande höjd beredskap 

• Möte med Preem 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 57 Dnr 2022-000025 

Bokslut och årsredovisning för år 2021 

Sammanfattning 

Lysekils kommuns resultat för 2021 blev 27,1 mnkr. För kommunkoncernen, vilken 
innefattar Lysekils kommun, bolagskoncernen Lysekils Stadshus AB, Rambo AB 
samt Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän uppgick resultatet efter finansiella 
poster till 50,7 mnkr.  

Kommunen gjorde ett bra resultat och redovisar ett positivt balanskravsresultat. 
Bedömningen är att kommunen har en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt 
perspektiv men det är svårare att göra en bedömning utifrån ett 
verksamhetsperspektiv, med den påverkan som pandemin haft på verksamheterna. 
Den samlade utvärderingen är att kommunen inte har god ekonomisk hushållning 
utifrån de kriterier som kommunfullmäktige beslutade i budget 2021. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-30 
Årsredovisning 2021 för Lysekils kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Tilläggsförslag  

1. Att årsredovisningen innan den skickas till kommunfullmäktige kompletteras 
med information om riskerna som föreligger i kommunens borgensåtagande 
på 340 mnkr till förmån för Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils 
omsorgsbostäder mycket kortfristiga upplåning.  

2. att information med motiveringar lämnas om huruvida föreningen ska (eller 
inte ska) ingå i den sammanställda redovisningen, alltså närmast betraktas 
och hanteras som vilket koncernföretag som helst.  

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

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna 2021 års resultat- och 
balansräkning och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen godkänner eller avslår Ronalds Rombrants 
tilläggsförslag 1 och finner att kommunstyrelsen godkänner förslaget. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen godkänner eller avslår Ronalds Rombrants 
tilläggsförslag 2 och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 2021 års resultat- och 
balansräkning samt förvaltningsberättelse. 

Kommunstyrelsen beslutar att årsredovisningen kompletteras med information om 
riskerna som föreligger i kommunens borgensåtagande på 340 mnkr till förmån för 
Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder mycket kortfristiga 
upplåning. 

Reservation 

Ronald Rombrant (LP), reservation till förmån för eget förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 58 Dnr 2022-000137 

Årsredovisning 2021 samt revisorernas revisionsberättelse och 
granskning för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

Sammanfattning 

Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har upprättat 
årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2021. 

Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som bedömer sammantaget att 
direktionen i Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän har bedrivit verksamheten på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna 
har tillstyrkt att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen/styrelsen 
samt de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inga övriga synpunkter utan föreslår att 
godkänna årsredovisningen samt bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-24 
Årsredovisning 2021 för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
räddningstjänstsförbundets mitt Bohusläns årsredovisning för år 2021. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja förbundsdirektionen 
ansvarsfrihet för år 2021. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 59 Dnr 2022-000020 

Uppföljning 1 för Lysekils kommun 2022 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 1 per februari 
2022. Dialoger har genomförts mellan nämndernas presidier och kommunstyrelsens 
presidium, som har fått del av nämndernas uppföljningsrapporter och haft en dialog 
kring utfall, prognos och åtgärder för budget i balans. Den samlade bedömningen är 
att resultatet 2022 blir 26,3 mnkr vilket är 14,1 mnkr bättre än budgeterat resultat 
12,2 mnkr. Prognosen är osäker beroende på kostnadsökning för till exempel energi, 
livsmedel och transporter samt höjda räntor.  

Eventuella extrakostnader som uppstår till följd av insatser för flyktingmottagandet 
ska inte ska drabba enskilda nämnder utan finansiering får ske kommungemensamt, 
efter beslut i kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelseförvaltningen följer kostnadsutvecklingen och återrapporterar 
löpande till kommunstyrelsen. 

Kommundirektören meddelar att en komplettering behöver göras i tjänsteskrivelsen 
för att förtydliga när det gäller investeringar. Ett förslag till beslut bör läggas till att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att investeringar om totalt 6,9 mnkr beslutade 
eller påbörjade under 2021 som inte kunnat avslutas flyttas med till 2022 års 
investeringsbudget. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-30 
Uppföljningsrapport 1 2022 för Lysekils kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Tilläggsförslag, Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att godkänna ramjusteringar enligt Bilaga till 
Uppföljningsrapport 1, 2022. 

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

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna uppföljningsrapport 1 och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förlaget. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen godkänner Ronald Rombrants 
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 1 
2022. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att investeringar om 
totalt 6,9 mnkr beslutade eller påbörjade under 2021 som inte kunnat avslutas 
flyttas med till 2022 års investeringsbudget. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att kommunen tar 
emot flyktingar till kommunen, med beslut av Migrationsverket. Om kommunen 
drabbas av extrakostnader får detta hanteras kommungemensamt, efter beslut i 
kommunfullmäktige. Underskott som uppstår inom en nämnd till följd av 
flyktingmottagande behöver inte återställas. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ramjusteringar enligt 
Bilaga till Uppföljningsrapport 1, 2022. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 60 Dnr 2022-000120 

Godkännande av nya stadgar för KHF Lysekils Omsorgsbostäder 

Sammanfattning 

Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils Omsorgsbostäder har inkommit med 
begäran om att kommunen ska godkänna nya stadgar för föreningen. Förvaltningen 
har inget att erinra mot beslutet om nya stadgar.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-22 
KHF Lysekils omsorgsbostäders handlingar  

Jäv 

Björn Martinsson (LP), anmäler jäv. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): att ärendet återremitteras med syftet att dialog först ska 
föras mellan företrädare för KHF Lysekils omsorgsbostäder och kommunen, 
förslagsvis kommunstyrelsens presidie om bl. a. frågetecken i följande punkter:  

- Vad exakt avses med ”Kommunens skriftliga godkännande” i § 36 och § 47? 

- I § 53 står när det gäller revisorer: Därutöver kan Kommunen utse en revisor 
med en suppleant”. Denna otydlighet om vad som gäller har lett till 
funderingar hos kommunrevisionen om de har något uppdrag att utföra i i 
KHF. Det leder till en oklarhet om kommunrevisionen ska beställa tjänster 
hos den professionella revisionen. Och otydligheten leder också till ett 
huvudbry huruvida ledamöter ska nomineras till uppdrag som 
lekmannarevisorer inför ny mandatperiod.  

- Det framgår inte om styrelsens ledamöter omfattas av reglerna för 
offentlighet och sekretess. Om ledamöterna inte omfattas av reglerna för 
offentlighet och sekretess bör detta framgå. 

- De ledamöter som kommunfullmäktige utser har inte fått några som helst 
instruktioner vad de ska styras av. De ledamöter som kommunen utser ska 
väl rimligtvis representera Lysekils kommun? Var framgår det vad dessa 
ledamöter ska ledas av i sitt styrelsearbete? Det står heller inget om detta i 
tjänsteskrivelsen.  

- I § 47 står det att ”Beslut angående ny ekonomisk plan ”fordras kommunens 
skriftliga godkännanden. Vad avses med ”ekonomisk plan”? Är det 
detsamma som KHFs kommande års budget? Eller vad avses? Och igen, vad 
åsyftas med ”kommunens skriftliga godkännande”? 

- I § 26 Förverkandegrunder punkt 9 ”Brottsligt förfarande m m” står:  ”om 
lägenheten helt eller till väsentlig del används för sådan näringsverksamhet 
eller liknande verksamhet som är brottslig eller där brottsligt förfarande 
ingår till en inte oväsentlig del eller användas för tillfälliga sexuella 
förbindelser mot ersättning. Om det är nödvändigt att föreningen har med 
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detta stadgarna, bör inte denna typ av ”regler” i så fall ligga i ett annat 
dokument? 

Lars Björneld (L): Bifall till förvaltningens förslag, tilläggsförslag att ge 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av stadgarna i 
samarbete med föreningen. 

Christina Gustavsson (S): Bifall till Lars Björnelds tilläggsförslag. 

Beslutsgång 

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

Omröstning begärs 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för återremiss. 

Omröstningsresultat 

Med 5 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S X   

Emma Nohrén MP X   

Ronald Rombrant LP  X  

Christina Gustavsson S X   

Lars Björneld L X   

Monica Andersson C X   

Kristian Fred M  X  

Daniel Arvidsson SD  X  

Yngve Berlin K  X  

Summa  5 4  
 

Fortsatt beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen godkänner Lars Björnelds tilläggsförslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Kooperativa 
hyresrättsföreningen Lysekils Omsorgsbostäders nya stadgar. 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att göra 
en översyn av stadgarna i samarbete med föreningen. 
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Reservation 

Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation 

Kristian Fred (M), anmäler blank reservation. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelseförvaltningen  
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Reservation från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyelsens beslut 2022-04-06  
- Godkännande av nya stadgar för KHF Lysekils Omsorgsbostäder 

 

En majoritet av kommunstyrelsens ledamöter beslutade att godkänna förslag till 
ändrade stadgar från Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder 
(KHF). Lysekilspartiet föreslog med emfas att detta förslag skulle återremitteras till 
kommunstyrelseförvaltningen. 

I sin hemställan motiverar KHF förslaget till stadgeändringar att stadgarna behöver 
uppdateras för att trygghetslägenheter ska ingå i föreningen samt att språket behöver 
förenklas och att stadgarna bättre ska spegla föreningen arbetar. Förvaltningen  
skriver i sitt tjänsteutlåtande att den har inget att erinra mot förslaget om nya stadgar.  

Vi menar att det finns flera starka skäl till att förslaget om stadgeändringar skulle ha 
återremitterats, enligt vår mening borde det inte ens ha nått till kommunstyrelsen.  

- För det första ska sägas att ett dussintal trygghetslägenheter från första stund 
har ingått i föreningens förvaltning. Det har fungerat i närmare tio år, det 
skulle fungera bra ytterligare några månader.  

- Stadgarna vimlar av otydlígheter: En otydlighet är vad som gäller när 
föreningen ska fatta principiella beslut. I stadgarna står att det krävs 
”kommunens skriftliga godkännande” när föreningen exempelvis ska sälja 
eller köpa en fastighet. Föreningen har genomfört flera fastighetsförvärv utan 
att i förväg ha inhämtat kommunens godkännande, än mindre – som det 
givetvis klart borde framgå av stadgarna – godkännande från Lysekils 
kommunfullmäktige. 

En annan otydlighet i stadgarna är vad som gäller för dem som bor 
trygghetsboendena (alltså i princip vanliga hyresrätter) och vad som gäller för dem 
som av socialtjänsten har fått ett boende genom biståndsbeslut, exempelvis på grund 
av allvarlig demens. I stadgarna görs ingen åtskillnad.  

Ett exempel på denna otydlighet gäller paragraf 26, som anger när boendet ska anses 
förverkat och föreningen har rätt att säga upp hyresgästen till avflyttning. Vem är det 
som formuleringarna i stadgarna riktar sig emot? Där står i punkt 9:  

”om lägenheten helt eller till väsentlig del används för sådan näringsverksamhet 
eller liknande verksamhet som är brottslig eller där brottsligt förfarande ingår till 
en inte oväsentlig del eller användas för tillfälliga sexuella förbindelser mot 
ersättning”. 

Undertecknad  undrar vad det är för slags verksamhetsmässiga erfarenheter 
Kooperativa hyresrättsföreningen varit med om, när föreningen anser att det är 
nödvändigt att i stadgar behöva ange att man kan förlora bostaden om lägenheten 
använd för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning?  

Undertecknad förstår heller inte hur förvaltningen mot ovanstående bakgrund inte 
har något att erinra, särskilt inte när vi så högtidligen säger oss arbete med ständiga 
förbättringar. Men minst av allt förstår jag hur den styrande minoriteten ens kunnat 
tänka tanken att låta detta ärende, fullt med så många tosigheter, gå vidare till 
kommunens högsta beslutande organ, dvs till kommunfullmäktige.  



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2022-04-06 

 

30 (45) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 60886519FA550A93341D7EFF01B2828F60687789D5 

 

 

Om jag vore i kommunfullmäktigeordförandens kläder hade jag lyft ur ärendet ur 
fullmäktiges agenda. Och det efter en skarp uppmaning till kommunstyrelsen att 
skärpa beredningsrutinerna!  

 

Ronald Rombrant, gruppledare för Lysekilspartiet       
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§ 61 Dnr 2022-000119 

Godkännande av försäljning av Läkarvägen 1 

Sammanfattning 

Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils Omsorgsbostäder har för avsikt att sälja 
Läkarvägen 1, del av Tuntorp 4:156 och enligt stadgarna ska kommunen godkänna 
försäljningen. Förvaltningen har inget att erinra mot försäljningen.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-22 
KHF Lysekils omsorgsbostäders handlingar  

Jäv 

Björn Martinsson (LP), anmäler jäv. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Kooperativa 
hyresrättsföreningen Lysekils Omsorgsbostäders försäljning av Läkarvägen 1, del av 
Tuntorp 4:156. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 62 Dnr 2021-000405 

Finansiering av lakvattenrening för Siviks deponi 

Sammanfattning 

Lakvattnet från Siviks deponi leds idag till det kommunala reningsverket i Långevik. 
Reningsprocessen är som brukligt för kommunala reningsverk inriktad på att rena 
näringsämnen från hushållsavlopp, däremot finns ingen rening för metaller och 
andra skadliga ämnen som finns i lakvattnet från Sivik. 

Beslut togs den 4 november 2021 av miljöprövningsdelegationen att:  

Lakvatten ska senast den 30 december 2024 genomgå behandling med bästa 
tillgängliga teknik som syftar till att avskilja suspenderat material, metaller och 
PFOS. Lakvattnet ska senast den 31 december 2026 genomgå behandling som syftar 
till att avskilja kväve. 

Fram till den 31 december 2026 får behandlat vatten avledas antingen till Långeviks 
avloppsreningsverk, eller till Saltö fjord efter det att kvävereningen är utbyggd och i 
drift. Efter den 31 december 2026 ska behandlat vatten avledas till Saltö fjord.  

Lysekils kommun behöver med anledning av detta besluta hur investering och drift 
av en kommande reningsanläggning för Siviks deponi ska finansieras. 

Det finns principiellt två olika alternativ för att finansiera investeringen. Det ena är 
att investeringen bekostas med skattemedel, och det andra är att det bekostas 
genom renhållningstaxan.  

Mot bakgrund av konsekvenserna av de olika finansieringsalternativen och de 
juridiska förutsättningarna föreslår förvaltningen att finansiering sker med 
skattemedel. För att inte andra investeringsbehov ska behöva stå tillbaka i för stor 
utsträckning föreslås en lånefinansiering. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-25 
Bilaga 1 20210201 Huvudrapport Sivik 
Bilaga 2 210324 Konsekvensanalys lakvattenmottagning 
Bilaga 3 Budget Aktivitetsplan lakvatten 2022-03-14 
Bilaga 4 Juristutlåtande Utredning finansiering 210705 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Björn Martinsson (LP): Lysekilspartiet och Moderaterna yrkar på återremiss med 
följande förslag:  

1. utreda konsekvenserna av att RAMBO AB själva bygger och driver föreslagen 
reningsanläggning 

Härvid ska förvaltningen: 

2 a. tydliggöra att investeringen endast avser etapp 1 i samklang med utredningens 
(Rambölls) förslag 

2 b. ge förslag hur betalningsbasen kan breddas. 
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2 c. utreda konsekvenserna för Rambo:s (som innehavare av miljötillståndet) 
möjlighet till följsamhet om de inte har rådighet över reningsanläggningen. 

2d. tydliggöra fastighetsägarens respektive verksamhetsutövarens ansvar avseende 
utsläppsvillkor för gällande miljötillstånd. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet i enlighet med Björn 
Martinssons förslag.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet i enlighet med Björn 
Martinssons återremissförslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen  
Rambo AB 
LEVA i Lysekil AB 
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§ 63 Dnr 2021-000444 

Taxor för markupplåtelse och parkering i Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2021-09-30 beslut om Taxor för markupplåtelse 
och parkering för vidare hantering i kommunfullmäktige för beslut. Vid beredning i 
kommunstyrelsen 2021-11-03, § 179 återremitterades förslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden. Uppdraget innebar att; 

- minimera/förenkla antal enheter (kr/kvm, kr/år, kr/månad...) i taxan 

- att förenkla, se över och minimera antalet olika taxenivåer 

- täcka övriga verksamheter som inte är specifikt nämnda i taxedokumentet  

- dokumentet indelas i olika taxezoner utifrån "attraktivitet"  

Härtill ska särskilt beaktas att dokumentet ska vara enkelt att kommunicera samt 
förstå för allmänhet och näringsliv. Samtidigt ska regler för taxor för markupplåtelse 
och parkering ges en översyn så att differentiering mellan attraktivitet och 
säsongsanpassning uppmuntras. Därutöver bör det säkerställas att reglerna och 
taxorna står i samklang med varandra. Reglerna bör dessutom ges en språklig 
översyn. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har beaktat och justerat taxedokumentet enligt 
kommunstyrelsens synpunkter. Taxor för parkering har inte reviderats i dokumentet 
utan kvarstår som tidigare. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-24 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-03, § 17  
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse  
Reviderat förslag om taxor för markupplåtelse och parkering i Lysekils kommun 
Jämförelse av taxor med andra kommuner 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderade taxor för 
markupplåtelse i Lysekils kommun. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 64 Dnr 2022-000172 

Program för evenemang 

Sammanfattning 

På uppdrag av kommundirektör påbörjades 2019 arbetet med en evenemangsutredning 
och efter ett uppehåll i arbetet färdigställdes en rapport under 2021.  

Genom ett medvetet, konsekvent och långsiktigt arbete med att främja hållbara 
evenemang, ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv skapas goda 
möjligheter att konkret jobba med implementering av kommunens vision och i 
enlighet med Agenda 2030.  

Evenemangsutredningen behandlar hur kommunen bör organisera sitt arbete för att 
säkerställa kvalitet och hållbarhet i verksamheten samt god ekonomiuppföljning i 
samband med evenemang. Detta skapar förutsättningar för att kunna stötta externa 
arrangörer samt vidareutveckla kommunens egna evenemang. 

Arbetet med utredningen har legat inom ramen för utvecklingsområde Upplev 
Lysekil vår unika livsmiljö samt Destinationsstrategi Lysekil 2030. 

Utifrån utredningens resultat har förvaltningen tagit fram ett förslag till 
styrdokument för att hantera hur Lysekils kommun arbetar med evenemang, 
”Program för evenemang”. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-25 
Program för evenemang 
Evenemangsutredning 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Granberg (MP): Bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Program för evenemang. 
Beslutet gäller även för kommunens helägda bolag.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 65 Dnr 2022-000223 

Ledamotsinitiativ från Lysekilspartiet - Förslag om att även inkludera 
budget för evenemang i översynen av lokal-och föreningsbidrag 

Sammanfattning 

Lysekilspartiet har genom Ronald Rombrant (LP) väkt följande ärende, 
ledamotsintiativ (KL kap 4, § 20) föreslås: att i uppdraget som 
kommunstyrelseförvaltningen fick i budget 2019 uppdatera och modernisera 
regelverket för förenings-, kultur-, verksamhets- och lokalbidrag även inkludera 
evenemang. Utredningen ska utgå från en målgruppsanalys. Utredningen ska vara 
slutförd så att kommunfullmäktige innan utgången av 2022 kan fatta beslut om nytt 
regelverk. 

Beslutsunderlag 

Ledamotsintiativ inkommit 2022-04-06 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Lysekilspartiets initiativärende att i uppdraget som 
kommunstyrelseförvaltningen fick i budget 2019 uppdatera och modernisera 
regelverket för förenings-, kultur-, verksamhets- och lokalbidrag även inkludera 
evenemang. Utredningen ska utgå från en målgruppsanalys. Utredningen ska vara 
slutförd så att kommunfullmäktige innan utgången av 2022 kan fatta beslut om nytt 
regelverk. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 66 Dnr 2021-000152 

Revidering av kulturmiljöprogram 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-05 att återremittera förslaget till revidering av 
Kulturmiljöprogram till samhällsbyggnadsnämnden med hänvisning till att 
programmet kan innebära konsekvenser för bygglov på utpekade områden i 
kulturmiljöprogrammet.  

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet vid sitt nämndsmöte 2021-11-04 
som återremitterades. Ärendet kom åter upp på samhällsbyggnadsnämndens möte 
2021-12-09 och nämnden beslutade då att svara kommunstyrelsen: 

- Man önskade att kulturmiljöprogrammet omarbetas på ett sådant sätt att det 
är ett mer övergripande dokument som ger vägledning för förvaltning och 
samhället hur vi vill hantera alla våra kulturmiljöer.  

- Nämnden vill se ett kulturmiljöprogram som sveper över en större tidsperiod 
och ger samhället möjlighet att på ett säkert sätt implementera ny bebyggelse 
utan att våra unika kulturmiljöer påverkas på ett negativt sätt. 

- Man önskade att programmet minskar på utpekande av enskilda bebyggelser 
samt att dokumentet kortas ned.  

- De områden som finns i kulturmiljöprogrammet är stora vilket innebär att 
det endast kommer finnas vissa typer av bebyggelse i dessa områden. Vi 
måste ge samhället möjlighet att ge alla våra olika tidsepoker sina avtryck. Vi 
ska lämna ett avtryck även ifrån vår tid till nästa generation. Likväl som att 
bevara behöver vi hitta samspel mellan olika tidsperioder. 

Efter dialog med kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens presidier har 
förvaltningen gjort förtydliganden i kommunens reviderade kulturmiljöprogram. 
Det framgår nu tydligare att utveckling i förening med bevarande är av stor vikt med 
avseende på kommunens samhälls- och bebyggelseutveckling. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15 
https://storymaps.arcgis.com/collections/6e0f01d3ff9945a1af0dbe8f92d40e07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars Björneld (L) och Maria Granberg (MP): Bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat 
kulturmiljöprogram för Lysekils kommun. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 67 Dnr 2022-000100 

Lysekils kommuns kommunikationspolicy 

Sammanfattning 

Lysekils kommun är en offentlig och politiskt styrd organisation som arbetar för 
dem som bor, lever och verkar i kommunen. Med en policy för kommunikation 
tydliggör kommunfullmäktige vad som gäller för arbetet med information och 
kommunikation i Lysekils kommun. 

De gemensamma principer och förhållningssätt som anges hjälper verksamheten att 
förmedla en helhetssyn, stärka bilden av kommunen och skapa delaktighet både 
internt och externt. 

Policyn lägger också grunden för det strategiska kommunikationsarbetet och den 
dagliga kommunikationen med invånare, kunder, företagare, besökare, medarbetare 
och andra intressenter. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15 
Policy för kommunikation 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Lysekils kommuns 
policy för kommunikation.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 68 Dnr 2022-000154 

Riktlinjer för kommunens tjänstebilar 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-03, § 24 att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna framtagna riktlinjer för kommunens tjänstebilar.  

Riktlinjerna är framtagna utifrån Lysekils kommuns klimatmål och beslut att 
kommunens tjänstefordon ska vara fossilfria 2030. Riktlinjer omfattar samtliga 
förvaltningar och nämnder i Lysekils kommun, och respektive förvaltning ansvarar 
för att riktlinjernas efterlevs. Riktlinjerna behandlar inköp, tillhandahållande och 
avyttring av fordon samt uppföljningsrutiner. 

Förslaget är förankrat i kommundirektörens ledningsgrupp. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-03, § 24 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-02-02 
Riktlinjer för kommunens tjänstebilar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna riktlinjer för 
kommunens tjänstebilar. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 69 Dnr 2022-000156 

Riktlinjer för foodtrucks, matvagnar och kafévagnar i Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Konceptet foodtruck är en global trend som innebär att mark tillfälligt upplåts för en 
lätt lastbil eller släpvagn (matvagn) som säljer olika typer av färdiglagade maträtter 
till förbipasserande.  

Efter försöksverksamhet med foodtrucks/matvagnar behöver kommunen riktlinjer 
att förhålla sig till för en trivsam och säker verksamhet för detta ändamål. 

Förslaget är förankrat i kommundirektörens ledningsgrupp. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-03, § 26 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-01-31 
Riktlinjer för foodtrucks, matvagnar och kafévagnar i Lysekils kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Riktlinjer för 
foodtrucks, matvagnar och kafévagnar i Lysekils kommun. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 70 Dnr 2022-000155 

Lysekils kommuns cykelplan  

Sammanfattning 

I budget 2021 fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en cykelplan för 
Lysekils kommun med inriktning att göra det möjligt för fler att välja cykeln. Planen 
ska hjälpa förvaltningarna att planera för nya cykelvägar men också för att göra hela 
cykelnätet attraktivare och i förlängningen öka andelen cyklande i kommunen och 
minska resorna med bil. I planen finns förslag i vilken ordning man ska bygga ut 
cykelnätet och vilka kostnader det kan röra sig om. 

Förslaget är framtaget i dialog med kommundirektörens ledningsgrupp. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-03, § 25 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-01-31 
Lysekils kommuns cykelplan 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan-Olof Johansson (S): Ändringsförslag, att prioritera framtagande av en alternativ 
dragning för sträckan Lyse – Gåseberg samt att stryka meningen om att prioritera 
sträckan lågt. 

Maria Granberg (MP): Bifall till Jan-Olof Johanssons ändringsförslag. 

Tilläggsförslag, att göra en översyn över säkerheten/avskiljning mellan bil och 
gång/cykelväg vid Landsvägsgatan mellan ovalen och avfarten till Mariedal. Här 
behövs någon typ av bil/människovärn eftersom det är en gång/cykelväg för 
skolbarn och samtidigt är bilvägen trafikerad av tunga lastbilar, bussar och mycket 
bilar under precis samma tider. 

Lars Björneld (L): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Jan-Olof Johanssons och Lars Björnelds förslag mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jan-Olof Johanssons förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen godkänner Maria Granbergs tilläggsförslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Lysekils kommuns 
cykelplan med ändringen att man ska prioritera framtagande av en alternativ 
dragning för sträckan Lyse – Gåseberg samt att stryka meningen om att prioritera 
sträckan lågt i cykelplanen.  

Lysekils kommuns cykelplan ska beaktas i kommunens parkeringsstrategi. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunen gör en översyn över 
säkerheten/avskiljning mellan bil och gång/cykelväg vid Landsvägsgatan mellan 
ovalen och avfarten till Mariedal. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 71 Dnr 2021-000358 

Svar på motion från Daniel Arvidsson (SD) - Etableringslån till 
nyanlända 

Sammanfattning 

I en motion föreslår Daniel Arvidsson (SD) att berörda nämnder ser till att 
etableringslån ersätter försörjningsstöd till nyanlända. 

I samband med att asylsökande erhåller uppehållstillstånd övergår de till att 
benämnas som nyanlända och anvisas till en kommun. Parallellt med detta upphör 
det ekonomiska stödet från migrationsverket.  

Då det kan ta olika lång tid att få en tid hos Af, från ett par veckor till ett par 
månader, innebär det att kommuner får täcka tillfälligt med ekonomiskt bistånd 
under detta ”glapp”. I Lysekil beviljas ekonomiskt bistånd mot förskott utifrån sökta 
ersättningar hos Försäkringskassan för samma period. Alltså får man inte dubbla 
bidrag utan man får ett tillfälligt stöd där man återbetalar utifrån den ersättning de 
beviljas retroaktivt för samma/motsvarande period från försäkringskassan. 

Sammanfattningsvis konstaterar förvaltningen att det redan idag går att bevilja 
ekonomiskt bistånd med villkor om återbetalning när personen väntar på andra 
inkomster eller ersättningar för samma period. Förvaltningen bedömer att denna 
möjlighet, samt de villkor som ställs på nyanlända i etableringsperioden redan idag, 
bör vara tillräckliga för att möta motionens intention, att motverka eventuella 
möjligheter att erhålla dubbla bidrag.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-02 
protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-09-15, § 98 
Motion 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Arvidsson (SD): Att återremittera ärendet för att jämföra med kommuner 
som har beslutat om etableringslån till nyanlända. 

Beslutsgång 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera motionen för att jämföra med 
kommuner som har etableringslån till nyanlända. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 72 Dnr 2022-000211 

Flyktingmottagande Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Med anledning av det pågående kriget i Ukraina har flyktingströmmar från Ukraina 
till Europa och Sverige ökat kraftigt sedan krigets start 24 februari. Sveriges 
kommuner är ombedda att bidra aktivt i flyktingmottagande på olika sätt. 

Enligt ett inriktningsbeslut den 4 mars gavs samtliga förvaltningar och kommunala 
bolag i uppdrag att till den 20 mars skapa förmåga till ett strukturerat och effektivt 
mottagande av 200 flyktingar. Sedan den 11:e mars har Lysekils kommun tagit emot 
drygt 100 ukrainska medborgare på flykt.  

Mottagandet har skett strukturerat men planering och genomförande har initialt 
varit av mer akut karaktär. Över tid har arbetet stabiliserats och behov finns nu av 
att gå in i en mer stabil och långsiktigt organiserad fas. 

För att säkerställa uthållighet och kvalitet har en riskbedömning genomförts och 
dialog förts med kommunstyrelsens presidium. Kommunledningsgruppen har 
tillsammans med strategfunktioner beskrivit viktiga ställningstaganden för det 
fortsatta arbetet. I sammanfattning handlar inriktningen om att agera generöst men 
med bibehållen kvalitet för att skapa ett mottagande som möjliggör för barn och 
unga att gå i skolan och för vuxna att komma in i arbete och sysselsättning. 

Bedömningen är Lysekils kommun kan klara att ta emot totalt 300 personer på flykt 
med tillräcklig kvalitet. Arbetet kommer att innebära risker och kräver tydlig 
samverkan och ansvarstagande i samtliga nämnder och förvaltningar för att lyckas. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-01 
Skrivelse från Migrationsverket 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Tilläggsförslag att kommunfullmäktige uppmanar 
kommunstyrelsen att i planeringen av flyktingmottagandet enligt EU:s 
massflyktdirektiv ha stor flexibilitet och beredskap för ett minskat mottagande samt 
att hålla öppet för alternativa användningsmöjligheter av de lokaler som nu har 
iordningsställts.  

Detta mot bakgrund av Migrationsverkets skrivelse daterat 29 mars 2022 om 
ändrade förutsättningar för anskaffning och nyttjande av tillfälliga boendeplatser, 
där behovet av antalet platser kraftigt skrivs ned, där många kommuners anmälda 
platser inaktiveras och där Migrationsverket så snart som den 12 april ska ta nytt 
ställningstagande. Dessutom har integrations- och migrationsministern varit tydlig 
med att mottagandet - till skillnad från mottagandet 2015-2016 - ska fördelas 
proportionellt mellan landets kommuner utifrån invånarantal och tidigare 
flyktingmottagande. 

Inte minst handlar det om att visa respekt för att det är skattebetalarnas pengar vi 
hanterar. 
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Maria Granberg (MP): Bifall till förvaltningens förslag, avslag på Ronald Rombrants 
tilläggsförslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Maria Granbergs förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att löpande följa 
kvaliteten och utvecklingen i kommunens mottagande av personer på flykt från 
Ukraina och regelbundet återrapportera lägesbilder till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att säkerställa 
tydliga avtal med migrationsverket för att säkerställa finansiering av de boenden 
som kommer att användas. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom bedömningen att Lysekils kommun 
kan hantera en nivå för mottagande av ukrainska medborgare på flykt om 
totalt 300 personer varav 250 erbjuds plats på Badhusberget eller 
Lysekilshemmet. 

2. Kommunfullmäktige ställer sig bakom LysekilsBostäders AB inriktning att 
hyra ut 40 lägenheter på Badhusberget till Migrationsverket. 

3. Kommunfullmäktige ställer sig bakom inriktningen att i Lysekilshemmet 
upplåta 50 platser som evakueringsboende under som längst tre månader för 
att därefter övergå till långsiktigt boende. 

4. Kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden uppdraget att ansvara för 
verksamheten vid Lysekilshemmet och den koordinering det innebär. 

Reservation 

Ronald Rombrant (LP), reservation till förmån för eget förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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