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Tid och plats  Onsdagen den 22 juni 2022 kl. 15:00-19:00 
Kommunfullmäktigesalen 
 

Ajournering Kl. 17:10-17:25 

Beslutande  
Ledamöter 
 

Klas-Göran Henriksson (S), ordförande 
Stefan Jansson (S), ersätter Siv Linnér (S) 
Marie Lindgren (LP), ersätter Gert-Ove Forsberg (LP) 
Jan-Olof Johansson (S) 
Christina Gustavsson (S) 
Ricard Söderberg (S) 
Margareta Carlsson (S) 
Anders Söfting (S) §§ 86-99 
Roger Siverbrant (S) 
Jeanette Janson (LP) 
Ronald Rombrant (LP) 
Ronny Hammargren (LP) 
Bo Gustafsson (LP) 
Lena Hammargren (LP), ersätter Annette Calner (LP) 
Fredrik Häller (LP) 
Carina Holgersson (SD), ersätter Christoffer Zakariasson (SD) 
Daniel Arvidsson (SD) 
Tommy Westman (SD) 
Lillemor Antonsson (SD) 
Ulf Hanstål (M) 
Lars Setterberg (M) 
Arne Lundqvist (M), ersätter Wictoria Insulan (M) §§ 82-87 
Wictoria Insulán (M) §§ 88-99 
Lars Björneld (L), ersätter Håkan Kindstedt (L) 
Britt-Marie Didriksson-Burcher (L) 
Yngve Berlin (K) 
Britt-Marie Kjellgren (K) 
Monica Andersson (C) 
Siw Lycke (C) 
Håkan Smedja (V) 
Kurt Hagel (V), ersätter Therése Persson (V) §§ 86-99 
Maria Granberg (MP) 
 

Tjänstepersoner och  
övriga närvarande 
  

Karolina Samuelsson, kommundirektör 
Mari-Louise Dunert, kommunsekreterare 
 

 
Paragrafer 
 

§§ 82-99 

Sekreterare 
 
 

Digital signering 

………………………………………………………. 
Mari-Louise Dunert  

Ordförande 
 
 

 
Digital signering 

………………………………………………………. 
Klas-Göran Henriksson 
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Anslagsbevis av justerat protokoll 
 
Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. 
 

Nämnd 

Protokoll från sammanträde 

Datum då protokoll justerades 

Datum då justeringen publiceras 

Datum då publiceringen av justeringen upphör 

Förvaring av protokollet 

Kommunfullmäktige 

2022-06-22 

2022-06-29 

2022-06-30 

2022-07-22 

Protokollet finns tillgängligt på 
kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 82 Dnr 2022-000014 

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige och utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Camilla Carlsson (LP), har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse 2022-06-21 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen och tackar Camilla Carlsson 
för nedlagt arbete. 

Kommunfullmäktige översänder avsägelsen till Länsstyrelsen för ny 
sammanräkning. 

Beslutet skickas till 

Camilla Carlsson 
Länsstyrelsen 
Löneenheten 
Nämndsekreterare 
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§ 83 Dnr 2022-000015 

Fyllnadsval som ersättare till socialnämnden och kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Lars Björneld (L) nominerar Gerd Persson (L) som ersättare i socialnämnden. 

Jeanette Janson (LP) nominerar Krister Samuelsson (LP) som ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Gerd Persson som ersättare i 
socialnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Krister Samuelsson som ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 

Gerd Persson 
Krister Samuelsson 
Löneenheten 
Nämndsekreterare 
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§ 84 Dnr 2022-000015 

Fyllnadsval som ersättare i styrelsen för LEVA i Lysekil AB 

Sammanfattning 

Jeanette Janson (LP) nominerar Björn Martinsson (LP) som ersättare i styrelsen för 
LEVA i Lysekil AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Björn Martinsson som ersättare i 
styrelsen för LEVA i Lysekil AB. 

Beslutet skickas till 

Björn Martinsson 
LEVA i Lysekil AB 
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§ 85 Dnr 2022-000308 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 för Fyrbodals 
kommunalförbund  

Sammanfattning 

Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund har upprättat årsredovisning 
och verksamhetsberättelse för år 2021. 

Revisorerna i förbundet har i förvaltningsrevisionen inte funnit några brister som 
föranleder anmärkning. Revisionsberättelsen för 2021 tillstyrker att förbundets 
årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-06-08, § 117 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-30 
Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2021 med revisionsberättelse och 
granskningsrapporter från PwC 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Fyrbodals kommunalförbund 
för år 2021.  

Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för år 2021. 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 
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§ 86 Dnr 2022-000020 

Uppföljning 2 för Lysekils kommun 2022  

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 2 per april 
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 45,0 mnkr vilket är 32,8 mnkr bättre än budgeterat resultat 
12,2 mnkr. Prognosen är osäker beroende på kostnadsökning för till exempel energi, 
livsmedel och transporter.  

Kommunens kostnader för flyktingmottagande kopplat till krisen i Ukraina 
förväntas täckas av bidrag från Migrationsverket. 

Kommunens bolag förväntas leverera positiva resultat, men en viss osäkerhet kring 
Havets Hus AB. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 202-06-08, § 118 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-30 
Uppföljningsrapport 2 Lysekils kommun 
Ramar 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP), Jan-Olof Johansson (S) och Christina Gustavsson (S): Bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 2 2022 för Lysekils kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att utan krav på åtgärdsplan för ekonomi i balans, 
godkänna en negativ budgetavvikelse för utbetalning av ekonomiskt bistånd för 
arbetslivsförvaltningen inom utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktige godkänner ramjusteringar enligt bilaga till uppföljningsrapport 
2, 2022. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 87 Dnr 2022-000310 

Reviderad styrmodell för ledning och styrning  

Sammanfattning 

En utvärdering av Lysekils kommuns styrmodell har påvisat behov av revideringar. 
Detta för att förstärka modellens värdeskapande och förutsättningar att bidra till 
verksamheternas kvalitet och måluppfyllelse. 

En bearbetning och revidering av modellen är gjord i dialog med såväl 
tjänstepersoner som politiker.  

Förvaltningens bedömning är att den reviderade modellen är enklare att 
kommunicera och ta till sig. Den ger grund för verksamheterna att planera och följa 
upp på ett sätt som lägger tyngdpunkten på värdeskapande och bidrag till vision och 
mål. Samtidigt är grunden i modellen en tydlig tillit till att varje verksamhet på sin 
egen nivå bäst vet på vilket sätt den kan bidra genom kvalitet och målsättningar. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 202-06-08, § 119 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-29 
Lysekils kommuns modell för ledning och styrning 
Lysekils kommuns styrmodell 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastslår Lysekils kommuns modell för ledning och styrning att 
gälla från och med 2023-01-01. Vid samma tidpunkt upphör Lysekils kommuns nu 
gällande styrmodell att gälla. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
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§ 88 Dnr 2022-000072 

Budget 2023 och plan 2024-2025 för Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till budget 2023 och plan 2024-
2025. Arbetet utgå ifrån kommunens styrmodell som också parallellt reviderats för 
att förenklas och förtydligas. 

Budgeten med plan beskriver kommunens serviceuppdrag, demokratiuppdrag och 
samhällsutvecklingsuppdrag.  

För att säkra kvaliteten har kvalitetsfaktorer definierats för perspektiven 
medborgare, verksamhet, medarbetare och ekonomi. 

För samlat och prioriterat utvecklingsarbete föreslås tre utvecklingsmål: 

 I Lysekils kommun ökar barn och ungas framtidstro 

 I Lysekils kommun förbättras livskvalitet och upplevelser året runt 

 Lysekils kommun stärks som nav för maritim innovationskraft och 
utveckling 

Den ekonomiska budgeten är lagd för att för året 2023 klara ett resultat på 2% vilket 
är nivån fastlagd i kommunens riktlinjer för ekonomistyrning. Det ekonomiska 
utrymme som finns är prioriterat för att driva på utvecklingen i relation till vision, 
kvalitet och mål. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 202-06-08, § 120 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25 
Budget 2023 och plan 2024-2025 Lysekils kommun 
Bilaga 1 Lysekils kommun lokalförsörjningsplan 2023-2027 
Bilaga 2 Tabellöversikt över Lysekils kommuns lokalbehov 2023-2027 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att 
utbildningsnämnden tilldelas en ramhöjning på 600 tkr för satsning på elevhälsan 
inom utbildningsförvaltningen och en ramhöjning på 400 tkr till en resursperson i 
arbetslivsförvaltningen. Finansiering sker genom omfördelning av budgeterat 
resultat. 

Ronald Rombrant (LP): Bifall till Lysekilspartiets budgetförslag. (Bilaga 1) 

Ulf Hanstål (M): Bifall till Moderaternas budgetförslag. (Bilaga 2) 

Lars Björneld (L), Monica Andersson (C), Håkan Smedja (V), Maria Granberg (MP) 
och Ricard Söderberg (S): Bifall till Jan-Olof Johanssons budgetförslag. 

Yngve Berlin (K): Bifall till kommunistiska partiets budgetförslag. (Bilaga 3) 
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Ajournering  

Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 17.10-17.25.  
Efter ajournering genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att 
kommunfullmäktige är samlat med 25 ordinarie och 6 ersättare. 

Beslutsgång 

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

Omröstning begärs 

Ordförande meddelar att Jan-Olof Johansons m.fl. förslag är huvudförslag. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång 

Ronald Rombrants, Ulf Hanståls och Yngve Berlins ställs mot varandra för att utse 
motförslag till huvudförslaget. 

Jan-Olof Johanssons m.fl. förlag ställs mot det förslag som kommunfullmäktige 
utser till motförslag. 

Ja-röst för Jan-olof Johanssons förslag  

Nej-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag. 

Ordförande ställer Ronald Rombrants, Ulf Hanståls och Yngve Berlins förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige utser Ronald Rombrants förslag till 
motförslag. 

Omröstningsresultat 

Med 15 ja-röster, 10 nejröster och 6 ledamöter som avstår, beslutar 
kommunfullmäktige enligt Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag. (se omröstningsbilaga 1) 

Fortsatt beslutsgång 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar Budget 2023 och plan 2024-2025 för Lysekils kommun 
enligt Socialdemokraternas, Liberalernas, Centerpartiets och Miljöpartiets 
gemensamma förslag med tillägg att utbildningsnämnden tilldelas en ramhöjning på 
600 tkr för satsning på elevhälsan inom utbildningsförvaltningen och en ramhöjning 
på 400 tkr till en resursperson i arbetslivsförvaltningen, samt uppdrar till 
kommunstyrelsen och dess förvaltning att komplettera handlingen till 
budgetbeslutet i november 2022. 

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

Yngve Berlin (K) reserverar sig till förmån för eget budgetförslag. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
Kommunledningsgruppen 
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Bilaga 1 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 88 

JA     NEJ   AVST 

S Jan-Olof Johansson X X   
S Christina Gustafson  X X   
S Ricard Söderberg  X X   
S Siv Linnér  Stefan Jansson X X   
S Margareta Carlsson  X X   
S Anders Söfting   X X   
S Roger Siverbrant  X X   
L Håkan Kindstedt    Lars Björneld X X   
L Britt-Marie Didriksson Burcher  X X   
C Monica Andersson  X X   
C Siw Lycke   X X   
M Ulf Hanstål   X  X  
M Lars Setterberg X  X  
M Wictoria Insulan  X  X  

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

LP  Jeanette Janson X  X  
LP Ronald Rombrant  X  X  
LP Ronny Hammargren  X  X  
LP Bo Gustafsson    X  X  
LP  Annette Calner Lena Hammargren X  X  
LP Gert-Ove Forsberg Marie Lindgren X  X  
LP Fredrik Häller   X  X  
SD Christoffer Zakariasson  Carina Holgersson X   X 
SD Daniel Arvidsson X   X 
SD Lillemor Antonsson  X   X 
SD Tommy Westman  X   X 
S Klas-Göran Henriksson X X   
   15 10 6 
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§ 89 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.  

Förvaltningens har i dialog med Rambo kommit fram till att det saknas grund till att 
göra en logisk fördelning mellan de grupper som brukat och brukar deponin för att 
bredda betalningsbasen. 

Förvaltningen ser utifrån ett juridiskt uttalande att en fördelning kan göras genom 
ett politiskt beslut för att fördela kostnaden mellan renhållningskollektivet och 
skattekollektivet. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 202-06-08, § 121 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-17 
Bilaga 1 2021-02-01 Huvudrapport Sivik 
Bilaga 2 2021-03-24 Konsekvensanalys lakvattenmottagning 
Bilaga 6 Aktivitetsplan lakvatten reviderad 2022-05-17  
Bilaga 4 Juristutlåtande Utredning finansiering 2021-07-05 
Bilaga 7 Juristförfrågan – ansvar och kostnader Siviks deponi  
Bilaga 8 Juristutlåtande Finansiering rening av lakvatten 2021-07-26  
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-06, § 62 
Avtal om arrende och överföring av verksamhet Rambo 2007 
Avtal om anläggningsarrende Rambo 2012-12-20 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Ändringsförslag att kommunfullmäktige beslutar att 
reningsanläggning för lakvatten för Siviks deponi ska bekostas av Rambo AB. Bifall 
till andra punkten, att kommunfullmäktige beslutar att Rambo AB ansvarar för 
förstudier, projektering och genomförande av projektet. 

Ulf Hanstål (M), Daniel Arvidsson (SD) Yngve Berlin (K): Bifall till Ronald 
Rombrants förslag. 

Jan-Olof Johansson (S), Lars Björneld (L), Christina Gustavsson (S) och Håkan 
Smedja (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Monica Andersson (C): Avslag på kommunstyrelsens förslag, bifall till Ronald 
Rombrants förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants m.fl. förslag i 
punkt 1 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Omröstning begärs 

Ja-röst till kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst till Ronald Rombrants m.fl. förslag 

Omröstningsresultat 

Med 13 ja-röster och 18 nej-röster, beslutar kommunfullmäktige enligt Ronald 
Rombrants m.fl. förslag. (Se omröstningsbilaga 2) 

Fortsatt beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget att Rambo AB 
ansvarar för förstudier, projektering och genomförande av projektet och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att reningsanläggning för lakvatten för Siviks deponi 
ska bekostas av Rambo AB.  

Kommunfullmäktige beslutar att Rambo AB ansvarar för förstudier, projektering 
och genomförande av projektet. 

Beslutet skickas till 

Rambo AB 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Bilaga 2 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 89 

JA     NEJ   AVST 

S Jan-Olof Johansson X X   
S Christina Gustafson  X X   
S Ricard Söderberg  X X   
S Siv Linnér  Stefan Jansson X X   
S Margareta Carlsson  X X   
S Anders Söfting   X X   
S Roger Siverbrant  X X   
L Håkan Kindstedt    Lars Björneld X X   
L Britt-Marie Didriksson Burcher  X X   
C Monica Andersson  X  X  
C Siw Lycke   X  X  
M Ulf Hanstål   X  X  
M Lars Setterberg X  X  
M Wictoria Insulan  X  X  

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

LP  Jeanette Janson X  X  
LP Ronald Rombrant  X  X  
LP Ronny Hammargren  X  X  
LP Bo Gustafsson    X  X  
LP  Annette Calner Lena Hammargren X  X  
LP Gert-Ove Forsberg Marie Lindgren X  X  
LP Fredrik Häller   X  X  
SD Christoffer Zakariasson  Carina Holgersson X  X  
SD Daniel Arvidsson X  X  
SD Lillemor Antonsson  X  X  
SD Tommy Westman  X  X  
S Klas-Göran Henriksson X X   
   13 18  
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§ 90 Dnr 2022-000292 

Taxejustering av renhållningstaxan  

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges möte den 18 maj 2022 beslutades att Rambo AB ska bära 
kostnaden för planerade utredningar och pilotprojekt för lakvattenrening för Siviks 
deponi om ca 3 mnkr till dess att beslut fattats av kommunfullmäktige om hur 
reningsanläggningen på Siviks deponi ska finansieras.  

Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 22-06-08 med krav på förtydligande 
av beräkningarna som ligger till grund för taxejusteringen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 202-06-22, §  
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-18 
Taxejustering och skrivelse från Rambo AB gällande renhållningstaxan 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 202-06-08, § 122  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Mot bakgrund av att det fortfarande är oklart varför de  
3 miljonerna, som de planerade utredningarna och pilotprojektet för 
lakvattenrening beräknas kosta, inte ska fördelas över hela den ekonomisk 
livslängden (33 år) yrkas på att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. 

Ricard Söderberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, avslag på Ronald 
Rombrants förslag till återremiss. 

Yngve Berlin (K), Roger Siverbrant (S) och Lars Björneld (L): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att höja renhållningstaxans grundavgift med 250 kr 
inklusive moms för hushåll och 120 kr inklusive moms för lägenheter och 96 kr 
exklusive moms för verksamheter. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att taxan ska gälla från 2022-08-01. 

Reservation 

Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation. 

Beslutet skickas till 

Rambo AB 
kommunstyrelseförvaltningen 

  



 

  Kommunfullmäktige
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2022-06-22 

 

38 (48) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 C0A5E9CE48F2E3CC90D85E4DFF5D538A2EB9D05466 

 

 

Reservation från Ronald Rombrant (LP) mot beslut i ärende taxejustering av 
renhållningstaxan 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni att höja renhållningstaxans grundavgift 
med 250 kr (dvs en ökning med 13 %) inklusive moms för hushåll och 120 kr 
inklusive moms för lägenheter och 96 kr exklusive moms för verksamheter. 

Lysekilspartiets grundinställning är att förslag som överför kostnader på 
kommuninvånarna och kommunmedlemmarna i form av skatte- eller taxehöjning 
alltid ska ifrågasättas och synas i sömmarna.  

Nu föreslås en höjning av renhållningstaxan för att finansiera ökade kostnader i 
Rambo AB. De ökade kostnaderna består enligt den senaste tjänsteskrivelsen från 
Rambo av dels ett ackumulerat underskott som man ska ”beta av” (bl a ökade 
förbränningsskatter och nya transportavtal med entreprenörer som man sedan 2016 
inte har inkluderat i den årliga indexregleringen), dels kostnaderna på runt 3 mkr 
för utredningar och pilotprojekt inför investering i en lakvattenreningsanläggning.   

Rambo AB hänvisar när det gäller det ackumulerade underskottet att detta enligt 
Avfalls Sveriges Guide ska återställas inom en treårsperiod. Rambo AB har i sin 
tjänsteskrivelse inte tydliggjort varför de tre miljonerna för utredningar/pilotprojekt 
ska fördelas på tre år och inte på investeringens hela livslängd. 

Kommunstyrelseförvaltningen nämner dock i sin tjänsteskrivelse 
återbetalningstiden för kostnaderna i samband med utredningar  och pilotprojekt. 
Förvaltningen hänvisar till idéskriften Redovisning av kommunal markexploatering, 
dec 2019, s 11 från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och landar i att 
utgifterna för ”utredningar och pilotprojekt” inte ska ses som en investering utan ska 
kostnadsföras direkt. 

Lysekilspartiet anser att den källa förvaltningen hänvisar till är irrelevant. 
Lakvattenrening har inget som helst samband med framtagande av råmark till 
bostäder, affärer, kontor eller industri att göra (vilket förvaltningens hänvisning till 
RKR:s skrift avser).  

Lysekilspartiet utesluter inte att utgifterna för ”utredningar och pilotprojekt” ska 
aktiveras enligt Lagen om kommunal bokföring som vilken materiell 
anläggningstillgång som helst. Genom att bokföra de tre miljonerna som en 
investering ska kostnaden fördelas över hela den ekonomiska livslängden på 33 år, 
vilket hade resulterat i en väsentligt lägre taxehöjning än vad som nu beslutades.  

Lysekilspartiet befarar härmed att beslutet står i strid med gällande lagstiftning och 
att ett överklagande kraftigt kan fördröja beslutets lagakraftvinnande.  

Lysekilspartiet yrkade på återremiss för förtydligande, vilket vi menar skulle minska 
risken för överklagande. Det vill säga: om det av beslutsunderlagen på ett otvetydigt 
sätt framgick att utgifter för utredning och pilotstudie ska kostnadsföras direkt, då 
skulle förmodligen färre känna sig motiverade att överklaga.  

 

 

Ronald Rombrant, gruppledare för Lysekilspartiet 
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§ 91 Dnr 2022-000207 

Lysekils kommun Gestaltningsprogram 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett kommunalt gestaltningsprogram 
som anger möblering, markbeläggning, ljus- och färgsättning för delar av det 
offentliga rummet i Lysekils kommun. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 
mars 2022 att föreslå kommunfullmäktige att godkänns Lysekils kommuns 
gestaltningsprogram (SBN 2022-229).   

Kommunstyrelseförvaltningen har granskat gestaltningsprogrammet och finner att 
det är ett väl genomarbetat dokument som kommer att utgöra ett gott stöd till både 
interna och externa aktörer som vill ta det offentliga rummet i anspråk. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 202-06-08, § 123 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-17 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-28, § 84 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 
Gestaltningsprogram 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Monica Andersson (C) och Maria Granberg (MP): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Lysekils kommuns gestaltningsprogram. 

Kommunfullmäktige beslutar att betrakta gestaltningsprogrammet framgent som en 
riktlinje eller rutin vilket innebär att samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för 
kommande revideringar. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 92 Dnr 2022-000060 

Revidering av Lysekils kommuns riktlinjer för trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbete 

Sammanfattning 

Revidering av Lysekils kommuns riktlinjer för trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande vars syfte är att beskriva hur kommunens trygghetsfrämjande 
och brottsförebyggande arbete, i samverkan med viktiga aktörer, ska ledas, 
organiseras, bedrivas och följas upp. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 202-06-08, § 124 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-19 
Lysekils kommuns riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 
Nuvarande riktlinjer 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar Lysekils kommuns riktlinjer för trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbete. Nuvarande riktlinjer upphör därmed att gälla. Beslutet 
gäller även för kommunens helägda bolag. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och förvaltningar 
Helägda kommunala bolag 
Lokalpolisområde Västra Fyrbodal 
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 
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§ 93 Dnr 2022-000059 

Revidering av Riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld 
mot förtroendevalda 

Sammanfattning 

Lysekils kommuns riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot 
förtroendevalda, som togs fram första gången 2018, har genomgått en allmän 
revidering inför den nya mandatperioden. 

Dessa riktlinjer tydliggör ansvarsfördelning, lokala rutiner och tillvägagångssätt för 
att förebygga och hantera oönskade händelser gentemot förtroendevalda som 
innehar ett offentligt uppdrag för Lysekils kommun. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 202-06-08, § 125 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-19 
Lysekils kommuns riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot 
förtroendevalda 
Gällande riktlinjer 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Lysekils kommuns riktlinjer för att förebygga 
och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda. Nuvarande riktlinjer upphör 
därmed att gälla. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och förvaltningar  
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§ 94 Dnr 2022-000296 

Fråga från Wictoria Insulán (M) till kommunalrådet utifrån 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala bolag  

Sammanfattning 

Fråga till kommunalrådet utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Med anledning av att det kommunala bolaget LEVA AB i måndags, 220516, utförde 
en provborrning för ny avloppsledning i Lilla Bökevik, intill Kristinebergs 
Forskningsstation, finns anledning att fråga kommunalrådet hur kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt över kommunala bolag hanteras. 

Anledningen till att frågan uppkommer är att jag fått kännedom om att  
a) medarbetare baserade på Kristineberg haft löpande kontakter med berörd 
handläggare på LEVA i ett helt års tid, b) att man förklarat för Leva varför detta är 
ett synnerligen olämpligt område c) förklarat platsen olämplig i remissvar till 
Länsstyrelsen d) platsen är utpekad som Rekommendationsområde 15 i BLÅ Ö, laga 
kraftvunnen 20181031. 

Ur Blå ÖP: 

Bökevik centralt område för Lovén Kristinebergs Grundverksamhet både för 
forskning och utbildning 

R15 Forskningsintressen; Utpekade befintliga mät-, övervaknings- och 
forskningsplatser ska skyddas.Vid tillståndsprövningar för verksamheter, 
aktiviteter och anläggningar som kan påverka dessa platser bör hänsyn tas till 
möjligheterna för fortsatt forskning och övervakning. 

Först några korta uppgifter om varför uppsiktsplikten finns, vad den 
omfattar och vad den inte omfattar. 

Uppsiktsplikten finns för att kommunstyrelsen ska kontrollera att kommunens 
verksamhet bedrivs och utvecklas i enlighet med lagar, förordningar och beslutade 
styrdokument samt att dessa efterlevs. ... Uppsiktsplikten innebär att 
kommunstyrelsen på ett systematiskt sätt ska följa utvecklingen inom nämnder 
och kommunala bolag. … Uppsiktsplikten innebär dock inte att kommunstyrelsen 
ska gå in och granska enskilda ärenden hos nämnder, bolag med flera. 

Ur Riktlinjer för utövande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt, fastställt av KS 
2021-03-03, § 39 

Frågan till kommunalrådet blir sålunda: 

Hur har kommunalrådet, eller kommunstyrelsens presidium, lyft frågan 
om Blå Översiktsplan i samband med diskussionerna med Leva AB 
angående ny ledning för avlopp från Skaftö till Lysekil? 
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Svar från Jan-Olof Johansson (S) 

Med anledning av att Leva AB utfört en provborrning för ny avloppsledning på 
Skaftö har en fråga ställts till kommunalrådet om hur kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt hanteras. 

Leva AB:s provborrning är ett hos bolaget enskilt ärende och hanteras inte utifrån 
reglerna om uppsiktsplikt. I riktlinjer för utövande av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt påpekas särskilt att uppsiktsplikten inte innebär att kommunstyrelsen 
ska gå in och granska enskilda ärenden hos nämnder, bolag med flera.  

De insatser som LEVA gjort bryter inte mot lagstiftning eller de styrdokument som 
kommunen antagit. 

Det normala sättet för alla valda politiker att ta reda på fakta om ett enskilt ärende 
är att ta upp frågan med ledamöter och ersättare i styrelsen för Leva. De kan väcka 
frågan i bolagets styrelse och agera utifrån den kunskap de inhämtar, om de vill i 
samverkan med sina partier. Det finns en anledning till att vi själva utser ledamöter 
och ersättare till bolagens styrelser och det bör vi använda oss av. 

Fråga:  

Hur har kommunalrådet, eller kommunstyrelsens presidium, lyft frågan om Blå 
Översiktsplan i samband med diskussionerna med Leva AB angående ny ledning 
för avlopp från Skaftö till Lysekil? 

 

Jag har lyft frågan om provborrningen med ordföranden i styrelsen för LEVA som 
lämnat tillfredsställande svar. Jag har inte haft anledning att fråga om bolaget 
respekterar den blå översiktsplanen. Ärendet har också behandlats i bolagets 
styrelse där ledamöter och ersättare kunnat ställa frågor och inhämta den kunskap 
de anser sig behöva. 

 

Wictoria Insulán tackar för svaret. 
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§ 95 Dnr 2022-000293 

Motion från Ronald Rombrant (LP) - Vi vill sälja fastigheter som ger 
ringa värde och nytta åt kommuninvånarna och i stället använda 
kapitalet som grund till nya satsningar i kommunen  

Sammanfattning 

Ronald Rombrant (LP) har i en motion föreslagit att kommunstyrelsen ges i uppdrag 
att utreda förutsättningarna för och effekterna av en försäljning av hela eller delar av 
fastigheterna Kronberget 1:210, 1:214 och 1:76 i Lysekils kommun. 

Beslutsunderlag 

Motion 2022-05-16 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 96 Dnr 2022-000294 

Motion från Annette Calner (LP) om att inrätta en marin 
återvinningscentral i Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Annette Calner (LP) har i en motion föreslagit att utreda förutsättningarna för att 
anlägga och starta upp en marin återvinningscentral i kommunen. Genom en marin 
återvinningscentral kan Lysekils kommun bidra till både renare hav och stränder, 
vilket är i samklang med utvecklingsmålet ”Maritima Lysekil”, som ska skapa 
tillväxt, samt fler arbetstillfällen. 

Beslutsunderlag 

Motion 2022-05-16 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen, 
samhällsbyggnadsnämnden och Rambo AB. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Rambo AB 
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§ 97 Dnr 2022-000345 

Motion från Ronald Rombrant (LP) - Vi måste bli bättre på att bemästra 
skyfall och översvämningar  

Sammanfattning 

Ronald Rombrant (LP) har i en motion föreslagit att kommunen skyndsamt tar fram 
en åtgärds – och handlingsplan syftande till att göra kommunen mer robust, bättre 
förberedd på och bättre på att bemästra skyfall och översvämningar – på såväl kort 
som lång sikt.  

Beslutsunderlag 

Motion 2022-06-15 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 98 Dnr 2022-000346 

Motion från Fredrik Häller (LP) och Ronald Rombrant (LP) - Skapa 
framtidens smarta livsmedelscentrum i Lyse  

Sammanfattning 

Fredrik Häller (LP) och Ronald Rombrant (LP) har i en motion föreslagit att 
Lysekils kommun ska tillgängliggöra och iordningställa industrimark öster om 
Preem där industri som förbrukar stora mängder spillvärme kan bedriva sin 
verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Motion 2022-06-15 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 99 Dnr 2022-000336 

Anmälningsärende till kommunfullmäktige 2022-06-22 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende i protokoll 2022-06-22 

 Protokollsutdrag KS 2022-06-08 § 110 Kapitalinsats till Kommuninvest 
Ekonomisk förening 

 Protokollsutdrag KS 2022-06-08 § 109 Genomlysning av Rambo AB samt 
förändring i aktieägaravtalet  

 Protokollsutdrag socialnämnden 2022-05-31, § 69  - Rapportering av ej 
verkställda beslut enligt SoL - IFO individ- och familjeomsorg, kvartal 1, 
2022 

 Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige 
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