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§ 128 Dnr 2022-000001 

Muntlig information på kommunstyrelsen 2022-08-31 

Sammanfattning 

Trygghet och säkerhet 

Lovisa Brinck, hållbarhetsstrateg, Daniel Fredriksson, folkhälsostrateg och Christian 
Martins säkerhetschef/adm. chef informerar om aktuell lägesbild och återkoppling 
på sommaren 2022. 

 
Statusrapport näringslivsarbetet 

Renée Daun, näringslivsutvecklare lämnar en delredovisning av näringslivsstrategin 
2030.  

Samtliga förvaltningar har med i sin planering, hur de kan bidra till 
utvecklingsområdena och ett bättre företagsklimat, utöver sin kärnverksamhet.  

Man arbetar med många olika delar, till exempel omstart av Teknikcollege på 
regional nivå, att tillgängligheten är god vad gäller svarstider, god dialog med 
företagen och alkoholhandläggaren, fokus på värdskap och praktik. 

 
Kommunkompassen 2022 

Anna Elvheim, kvalitetschef redovisar resultatet av genomförd kommunkompassen 
2022. Kommunkompassen är ett verktyg för att utvärdera kommunens förmåga att 
skapa förutsättningar att leda organisationen utifrån ett helhetsperspektiv och hur 
styrning, ledarskap och samverkan skapar förutsättningar för att hantera dagens och 
framtidens utmaningar. 

 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt 
Färdplan för länsgemensam strategi för god och nära vård 

Eva Andersson, socialchef, redovisar hälso- och sjukvårdsavtalet som är ett 
gemensamt avtal med alla 49 kommunerna i västra Götaland. Avtalet är också 
kompletterat med en gemensam färdplan – länsgemensam strategi för god och nära 
vård. 

Avtal med bilagor är reviderade och uppdaterade inför ny mandatperiod och 
samtliga huvudmän i länet uppmanas av regionfullmäktige att anta såväl avtalet 
med bilagor som färdplanen. 

 
Taxor för hamnenheten 2023 

Måns Werner, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen och Ellinor Jensen, 
hamnchef redovisar anledningen till reviderade taxor för hamnenheten. Förslaget 
innefattar reviderade taxor samt förslag till nya taxor. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 129 Dnr 2022-000432 

Överlämnande av underskrifter för Lysekilsbanans bevarande 

Sammanfattning 

Lysekilsbanans Vänner överlämnade 1739 underskrifter som insamlats fysiskt och 
digitalt för Lysekilsbanans bevarande. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tackade Lysekilsbanans Vänner för underskrifterna. 
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§ 130 Dnr 2022-000355 

Redovisning av kommunkompassen 

Sammanfattning 

Med hjälp av Kommunkompassen har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
utvärderat hur Lysekils kommun arbetar för att kunna fungera som en framgångsrik 
demokratiaktör, samhällsbyggare, välfärdsaktör och arbetsgivare. 

Kommunkompassen belyser kommunens förmåga att leda organisationen utifrån ett 
helhetsperspektiv samt hur samspelet mellan olika verksamheter och aktörer 
fungerar. Den fokuserar även på vad som kännetecknar en kommun som bygger 
välfärd utifrån medborgarens behov. Områden som behandlats är: 

 Samspel mellan förtroendevalda och medborgare 

 Samhällsutveckling 

 Styrning och kontroll 

 Effektivitet 

 Brukarens fokus 

 Kvalitetsutveckling 

 Arbetsliv och 

 Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap 

Information inhämtas från intervjuer, kommunens styrdokument, hemsida samt 
sociala medier.  

Resultatet visar på både styrkor och förbättringsområden och är ett gott stöd för 
kommunens övergripande utvecklings- och förbättringsarbete samt ger även en 
möjlighet att jämföra sig med andra kommuner och hitta goda exempel att lära sig 
av.  

Arbete med åtgärder till förbättringar har påbörjats i kommundirektörens 
ledningsgrupp. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-16 
Rapport kommunkompassen 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Tilläggsförslag att kommundirektören ges i uppdrag att 
utifrån kommunkompassens resultat ta fram en handlings- och aktivitetsplan med 
mål och målsättningar. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen 
senast 2022-12-31.  

Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag, avslag på Ronald 
Rombrants tilläggsyrkande. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Christina Gustavssons 
förslag 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 till Ronald Rombrants förslag  

Nej-röst för avslag 

Omröstningsresultat 

Med 4 ja-röster, 4 nej-röster och en ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen 
med ordförandens utslagsröst att avslå Ronald Rombrants tilläggsförslag. 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S  X  

Maria Granberg 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 tar del av informationen och ger kommundirektören i uppdrag att 
i dialog med kommunledningsgruppen initiera utvecklingsinsatser utifrån 
underlaget. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att säkerställa att en ny 
mätning genom kommunkompassen sker under 2024. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 131 Dnr 2022-000019 

Månadsuppföljning juni 2022 för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en månadsrapport per den 30 juni 
2022 som omfattar uppföljning av ekonomi avseende utfall för perioden samt 
prognos för helåret. Sammantaget redovisas en negativ budgetavvikelse på 1 278 tkr 
till och med den 30 juni. Prognosen för helåret är en budet i balans. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-07-29 
Månadsuppföljning juni 2022 för kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten för juni 2022. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 132 Dnr 2022-000370 

Yttrande över programsamråd för detaljplan Dona 2:1, med flera, 
Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Norconsult tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett 
förslag till detaljplan för Dona 2:1, upprättat 2022-06-14. Syftet med detaljplanen är 
att uppföra ett flerbostadshus inom fastigheten samt ge möjlighet till en breddning 
av Verkstadsgatan. 

Förvaltningen anser att detaljplanens intentioner bidrar till möjligheterna att nå 
visionen och de mål som antagits. Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar vidare 
att berörda kommunala styrdokument i stort beaktats i förslaget. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-17 
Checklista för ”Detaljplan för Dona 2:1, Lysekil” 
https://experience.arcgis.com/experience/3edc83841d8a4215a5e900b39e386d06/
page/Dona-2%3A1-med-flera/ 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yngve Berlin (K): Avslag på förvaltningens förslag. 

Lars Björneld (L): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

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

Omröstning begärs 

Ja-röst till Lars Björnelds förslag  

Nej-röst till Yngve Berlins förslag 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster, 1 nej-röst och en ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen att 
bifalla Lars Björnelds förslag. 
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Omröstningsbilaga  
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S X   

Maria Granberg 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 1 1 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till detaljplan för Dona 2:1, Lysekil. 

Reservation 

Yngve Berlin (K) anmäler skriftlig reservation. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan och bygg 
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Reservation från Yngve Berlin (K) mot kommunstyrelsens beslut 2022-08-31 - 
Yttrande över programsamråd för detaljplan Dona 2:1, med flera, Lysekils kommun 

Förslaget till detaljplan DONA 2:1 är inte förenligt med kommunens 
bostadsförsörjningsprogram: ”Antalet helårsbostäder i Lysekils kommun ska öka.  
Alla ska ha likvärdig tillgång till bostad och boendemiljö av god kvalitet.  
Bostadsbyggandet ska bidra till att skapa ett inkluderande samhälle”  

Kommunistiska Partiet avslår därför begäran att bygga ca 30 lägenheter avsedda för 
exklusivt delårsboende vid Rinkenäsvägen.   

Fastigheten benämns ”flerbostadshus” men har inget med kommunens behov av 
lägenheter för helårsboende att göra. Har heller ingen effekt på önskvärda 
flyttkedjor då skillnaden i priset mellan ”försåld villa” och ”köp av bostadsrätt” blir 
oöverstiglig. Byggobjektet är i själva verket ett exklusivt ”feriehus” för att berika 
exploatören och har inte ett dyft med kommunens behov av helårsboende och 
flyttkedjor att göra. 

Förslag till detaljplan är heller inte förenligt med kommunens boendestrategi.  
”Syftet med strategin är att dra upp riktlinjer för att kunna styra planeringen av 
bostäder i önskvärd riktning, att skapa attraktiva och ändamålsenliga boenden för 
såväl nuvarande som blivande kommuninvånare.” (helårsboende) 

Det är bara exploatören som drar nytta av en godkänd detaljplan, medan kommunen 
får kringkostnader och risken att ytterligare kommunal mark överlåts till 
exploatören är överhängande.  

Närboendes, boendekvalitet riskerar (kommer att) att försämras när 
fastigheten/ferieboendet (DONA 2:1) planeras nå sådana höjder att den ”säljbara 
havsutsikten” tillfaller köparen och berövas boende i de fastigheter som redan finns i 
berörda område.  

Förslaget är kontraproduktivt! Kommunens vision att Lysekil skall vara ”en hållbar 
och attraktiv kommun året runt.” måste prioriteras. 

KS majoriteten valde att bifalla exploatörens önskningar att får berika sig på en 
snedvrider bostadsmarknad där plånboken styr och mörklägger centrala delar av 
kommunen stor del av året. 

Jag reserverar mig mot KS beslut! 

 

Yngve Berlin Kommunistiska Partiet 
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§ 133 Dnr 2022-000352 

Yttrande över programsamråd för detaljplan Vägeröd 1:69, Fyreberget, 
Skaftö, Lysekils kommun  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med plankonsult från Okidoki 
Arkitekter tagit fram ett förslag till planprogram för ett flerbostadsområde på 
Fyreberget, Skaftö. 

Planprogrammet syftar till att ge underlag till en långsiktig utvecklingsinriktning för 
området. Förslaget omfattar cirka 200-250 nya bostäder i blandade boendeformer 
som exempelvis flerbostadshus, radhus och småhus, samt lokaler för mindre 
verksamheter. Exploatörens intention är ett bostadsområde med blandade 
upplåtelseformer. 

Förvaltningen anser att detaljplanens intentioner bidrar till möjligheterna att nå 
visionen och de mål som antagits. Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar vidare 
att berörda kommunala styrdokument i stort beaktats i förslaget. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-18 
Checklista för Planprogram för Fyreberget, Vägeröd 1:69, Östersida 
Fyreberget, Vägeröd 1:69 | Bygga och Bo i Lysekil (arcgis.com) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Gustavsson (S): Ändringsförslag, kommunstyrelsen bedömer att 
programförslaget för Fyreberget, Vägeröd 1:69 avviker från ÖP06 vad gäller 
omfattning av antal bostäder i området.  

Kommunstyrelsen anser att en djupare beskrivning behövs om hur förslaget 
stämmer med grön strategi. 

Maria Granberg (MP): Avslag på förvaltningens förslag. 

Yngve Berlin (K): Bifall till Maria Granbergs förslag. 

Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag men noterar stora avvikelser 
från ÖP06 och planbeskedet från 2012 när det gäller antalet bostäder och 
kommunens Grönstrategi. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Christina Gustavssons förslag. 

Reservation 

Yngve Berlin (K), anmäler blank reservation 

Maria Granberg (MP), anmäler skriftlig reservation. 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen bedömer att programförslaget för Fyreberget, Vägeröd 1:69 
avviker från ÖP06 vad gäller omfattning av antal bostäder i området.  

Kommunstyrelsen anser att en djupare beskrivning behövs om hur förslaget 
stämmer med grön strategi. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan och bygg 
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Reservation från Maria Granberg (MP) mot kommunstyrelsens beslut 2022-08-31 - 
Yttrande över programsamråd för detaljplan Vägeröd 1:69, Fyreberget, Skaftö, 
Lysekils kommun. 
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§ 134 Dnr 2022-000393 

Yttrande över remiss - Synpunkter och behov av Lysekilsbanan  

Sammanfattning 

Trafikverket beslutade 2018-02-20 att underhållet på Lysekilsbanan, järnvägen 
mellan Munkedal och Lysekil, skulle upphöra.  

I samband med att Trafikverket under våren år 2021 lade fram ett förslag om 
nedläggning av Lysekilsbanan, inledde myndigheten en dialog tillsammans med 
Försvarsmakten. Detta då Försvarsmakten uttryckt intresse för att behålla banan.  

Trafikverket önskar nu få ta del av övriga totalförsvarsmyndigheters behov av banan 
i fredstid (bilaga 1 Förfrågan – Synpunkter och behov av Lysekilsbanan). 

Lysekils kommun motsätter sig kraftfullt att Lysekilsbanan blir kvar i dess 
nuvarande skick för att eventuellt i en framtid med små medel kunna återtas i bruk. 
Dagens skick på Lysekilsbanan gör att banan dels saknar möjlighet till nyttjande, 
dels utgör ett mycket stort hinder för kommunens utveckling. Den mark som 
bansträckningen tar i anspråk skulle kunna nyttjas som en led för vandring, cykling 
mm genom hela kommunen. Den mark som tas i anspråk i Lysekils och Brastads 
tätort skulle kunna användas för en för kommunen mycket betydelsefull 
stads/tätortsutveckling. 

Trafikverket beslutade 2018 om upphörande av underhållet på Lysekilsbanan och 
inledde 2021 processen mot en nedläggning av banan. Om processen inte leder fram 
till beslut om nedläggning behöver Lysekilsbanan elektrifieras och rustas upp till 
den nivå att den kan bidra till transportinfrastrukturen till och från Lysekil även i 
fredstid.    

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-16 
Bilaga 1  Förfrågan – Synpunkter och behov av Lysekilsbanan 
Bilaga 2 Försvarsmaktens yttrande om begäran om slutlig ståndpunkt 

angående Trafikverkets förslag på nedläggning av Lysekilsbanan 
Bilaga 3  MSBs yttrande om begäran om slutlig ståndpunkt angående 

Trafikverkets förslag på nedläggning av Lysekilsbanan 
Bilaga 4 Energimyndightens yttrande om begäran om slutlig ståndpunkt 

angående Trafikverkets förslag på nedläggning av Lysekilsbanan 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yngve Berlin (K): Avslag på förvaltningens förslag till remissyttrande. 

Förslag att kommunstyrelsen lämnar följande text som remissyttrande. Lysekils 
kommuns synpunkter och behov av Lysekilsbanan. 

”Försvarsmaktens yttrande från den 2022-02-02 (bilaga 2) hemställer 
Försvarsmakten att Trafikverket i samverkan med Myndigheten för 
samhällsberedskap, Energimyndigheten och Försvarsmakten formellt bereder 
behovet av bandelen Smedberg-Lysekil samt att Trafikverket i avvaktan på en 
sådan beredning bibehåller bandelen. 
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Utifrån vår funktion som en totalförsvarsmyndighet har Lysekils kommun inget 
att erinra mot Försvarsmaktens hemställan. 

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps yttrande från 2022-05-05 
(bilaga 3) framgår att MSB delar Försvarsmaktens synpunkt att Lysekilsbanan är 
viktig ur totalförsvarets behov och att en nedläggning skulle försämra de 
handlingsalternativ som finns att tillgå under höjd beredskap och krig. Under 
fredstida förhållanden är bandelen Smedberg-Lysekil av mindre betydelse i 
transportsystemet men vid ett angrepp eller störning i Sverige eller i något av våra 
närmaste grannländer skulle bansträckningen vara av viktig betydelse för 
möjligheten till transporter via järnvägsnätet. MSB förordar därför att en 
grundligare utredning görs, i dialog med Försvarsmakten, för att besluta om 
bandelen kan behållas på en grundläggande funktionsnivå, en ”lägstanivå” enligt 
Försvarsmaktens krav. 

I Energimyndighets yttrande från 2022-05-17 (bilaga 4) framgår att man tidigare 
förespråkat ett vidmakthållande av bandelen till den nivå att den har direkt 
funktion eller på ett sådant sätt att den med små medel på kort tid kan återtas i 
bruk. (Tjänsteskrivelsen) 

Trafikverket beslutade 2018 om upphörande av underhållet på Lysekilsbanan och 
inledde 2021 processen mot en nedläggning av banan. 

”Lysekils kommun motsätter sig kraftfull denna process. Under fredstida 
förhållanden är bandelen Smedberg-Lysekil i anslutning till Lysekils hamn av stor 
betydelse för ett miljömässigt hållbart transportsystem, och vid ett angrepp eller 
störning i Sverige eller i något av våra närmaste grannländer skulle 
bansträckningen vara av viktig betydelse för möjligheten till transporter via 
järnvägsnätet. 

Lysekils kommun motsätter sig att Lysekilsbanan blir kvar i dess nuvarande skick. 
I stället behöver Lysekilsbanan elektrifieras och rustas upp till den nivå att den kan 
bidra till transportinfrastrukturen till och från Lysekil och Lysekils hamn även i 
fredstid. ”  

Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag. 

Maria Granberg (MP): Tilläggsförslag, En fungerande Lysekilsbana skulle utgöra en 
viktig del i kommunens omställning till ett fossilfritt samhälle. Banan skulle ge 
möjlighet till utveckling av en hållbar infrastruktur för kommuninvånare och 
godstransporter samt en utveckling av hamnområdet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Yngve Berlins förslag mot Ronald Rombrants förslag och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronald Rombrants förslag. 

Omröstning begärs 

Ja-röst till Ronald Rombrants förslag  

Nej-röst till Yngve Berlins förslag 
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Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster, 1 nej-röst och en ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen att 
bifalla Ronald Rombrants förslag. 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S X   

Maria Granberg 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 1 1 
 

Fortsatt beslutsgång 

Ordförande ställer Maria Granbergs tilläggsförslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsförslaget. 

Omröstning begärs 

Ja-röst för avslag  

Nej-röst till Maria Granbergs förslag 

Omröstningsresultat 

Med 5 ja-röster, 3 nej-röst och en ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen att 
avslå Maria Granberg förslag. 
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Omröstningsbilaga  
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S X   

Maria Granberg 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  5 3 1 
 

Reservation 

Yngve Berlin (K) och Maria Granberg (MP) anmäler skriftlig reservation var för sig. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till 
Trafikverket. 

Beslutet skickas till 

trafikverket@trafikverket.se (yttrandet märks med benämningen ”Behov av 
Lysekilsbanan” samt Trafikverkets diarienummer TRV 2022/85635). 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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Reservation från Yngve Berlin (K) mot kommunstyrelsens beslut 2022-08-31 - 
Yttrande över remiss - Synpunkter och behov av Lysekilsbanan 

Trafikverket beslutade 2018 att upphöra med underhållet på Lysekilsbanan och 
inledde 2021 processen mot en total nedläggning av banan. Detta, borde Lysekils 
kommun naturligtvis i full enighet ha reagerat och kraftfullt och bestämt agerat 
emot. 

Bandelen från Bohusbanan, Smedberg-Lysekil i anslutning till Lysekils hamn är 
viktig för lokala arbetstillfällen och miljömässigt hållbara transporter. Men istället 
för lokal enighet för att ta strid för banans överlevnad, har kommunens största 
oppositionsparti hela tiden kampanjat FÖR total nedläggning av järnvägen, medan 
majoritetsblocket varit makalöst och självpåtaget loja i frågan. 

Inte ens i ett från Trafikverket begärt remissyttrande om Lysekilsbanans framtid 
förmår kommunstyrelsemajoriteten leverera en bestämd uppfattning till försvar för 
lokala arbetstillfällen och miljön. 

Kommunalrådets förklaring på onsdagens möte, varför remissvarets hela betoning 
låg på att Lysekilsbanan ”utgör ett mycket stort hinder för kommunens utveckling”, 
var att han ville ha ”största möjliga enighet” i remissvaret. 

Hur var det tänkt att denna enighet skulle kunna uppnås med politiker som en 
längre tid kampanjat FÖR total nedläggning. 

Med en påtaglig glöd i inledningen av remissvaret beskrivs möjligheten till 
vandrings och cykelleder och bebyggelse på och kring banvallen, om bara banan 
försvinner. Detta i stället för tydliga krav på att återupprätta en miljömässig hållbar 
transportled.  

Denna inledande glöd i remissvaret falnar mot slutet och i askan kan man skönja en 
brasklapp. "OM banan blir kvar bör den rustas upp"  

Remissvaret, som blev KS beslut är ett typexempel på hur de politiker som 
opportunt (en längre tid) låtsas vara för järnvägen gör gemensam sak med 
dödgrävarna. 

Ödeläggelsen av transportleden Lysekilsbanan är resultat av ett långvarigt och 
medvetet sabotage från Transportstyrelsen och en obefintlig långsiktigt nationell 
miljövettig transportpolitik.  

Eftersom mitt förslag till remissvar (ett rakt svar att järnvägen skulle rustas upp) 
ratades, reserverar jag mig mot KS beslut. 

Att majoriteten, (7 av 9 och en avstod) valde att ge ett remissvar som betonar att 
järnvägen ligger i vägen för kommunens ”utveckling” med promenadstråk, 
cykelbanor och dockside-bebyggelse, är bara att beklaga.  

 

Yngve Berlin Kommunistiska Partiet  
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Reservation från Maria Granberg (MP) mot kommunstyrelsens beslut 2022-08-31 
- Yttrande över remiss - Synpunkter och behov av Lysekilsbanan 
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§ 135 Dnr 2021-000367 

Planering av ny ansökan inför kommande programperiod 2023-2027 
med Leader 

Sammanfattning 

Leader Bohusläns strategi inför programperioden 2023–2027 är prioriterad. Det 
innebär att Jordbruksverket har fattat beslut om att Leader Bohuslän är ett av 40 
leaderområden i Sverige som får fortsätta arbetet för att bilda leaderområde och har 
blivit tilldelat en preliminär budget inklusive övrig offentlig medfinansiering om 53 
958 597 kr.  

33 procent av den preliminära budgeten ska utgöras av övrig offentlig 
medfinansiering. Den totala medfinansieringen som krävs är 17 806 337 kronor.  

Leader Bohusläns styrelse har beslutat att dela upp medfinansieringen jämnt mellan 
de 11 kommuner som ingår i området och fakturera detta på 5 år.  
Det är 323 752 kronor per kommun och år. 

Även om det nya förslaget innebär en ökning av den kommunala medfinansieringen 
är det förvaltningens uppfattning att Leader skapar stort värde för att åstadkomma 
en lokal utveckling och förvaltningens rekommendation är därför att medfinansiera 
Leader i enlighet med Leader Bohusläns styrelses förslag.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-19 
Medfinansintyg  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera Leader Bohuslän med 323 752 kr per 
år under perioden 2023-2027 och att förvaltningen uppdras att skicka in 
undertecknat medfinansieringsintyg till Leader. 

Beslutet skickas till 

Leader Södra Bohuslän 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 136 Dnr 2022-000017 

Delegationsbeslut 2022 - kommunstyrelsen  

Sammanfattning 

Anmälan om fattade delegationsbeslut inom kommunstyrelseförvaltningen. 

Kommundirektör 

 Tillförordnad kommundirektör under semesterperioden. 

Kommunstyrelsens ordförande  

 Godkännande av kommunens förvaltade stiftelser 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll 2022-08-31. 
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§ 137 Dnr 2022-000010 

Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2022-08-31 

Sammanfattning 

 Protokoll ägarsamråd Rambo AB 2022-06-27 

 Styrelseprotokoll Havets Hus i Lysekil AB, 2022-04-26 

 Protokoll Ordinarie bolagsstämma Havets Hus i Lysekil AB 2022-05-17 

 Protokollsutdrag från socialnämnden 2022-06-30, § 74, månadsuppföljning 
maj 2022 

 Protokoll - Kommunforskning i Västsverige Ideell Förening, KFi, 2022-05-10 

 Protokollsutdrag från regionfullmäktiges 13 juni 2022 - Länsgemensam 
strategi för god och nära vård 

 Protokollsutdrag från regionfullmäktiges 13-14 juni 2022 - 
Sammanträdestider för Regionfullmäktige 2023 

 Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2022 - 
Hälso- och sjukvårdsavtal - samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård 

 Protokollsutdrag från socialnämnden 2022-05-31, § 59 - Slutbetänkande 
struktur för ökad förmåga 

 Protokollsutdrag från socialnämnden 2022-05-31, § 60 - Uppföljning 2 

 Protokoll från rådet för folkhälsa och social hållbarhet 2022-05-20 

 Protokoll Fiskekommunerna 2022-02-11, 2022-04-08 

 Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-06-01, § 60 U2 
arbetslivsförvaltningen 

 Förbundsavgift 2023 till Sveriges kommuner och Regioner 

 Prognos helår 2022 baserat på utfall t.o.m. maj 

 Minnesanteckningar CSG 2022-08-22 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll 
31 augusti 2022. 
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§ 138 Dnr 2022-000002 

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör  

Sammanfattning 

Kommundirektören informerar om: 

 Nya tilldelningstal för Lysekil i flyktingmottagande enligt massflykts-
direktivet och Ukraina, dialog med grannkommuner kring fördelningen -> 
160 vårt tal för 2022. Idag 59 vuxna och 40 barn på plats. 35 i arbete. 

 Lugn sommar, tidigare satsningar ger effekt. Ung utveckling når ut väl, 
väktare skapat lugn. 

 Ekonomiska läget efter juni visar förbättrad prognos.  

 Planering av valet, utbildning valförrättare, planering utbildning 
förtroendevalda (internt och med SKR) 

 Kommunledningen träffades för planeringsdagar 21-22 juni. 
Kvalitetsfaktorer, mål, organisation och egen grupputveckling. 

 Aktiviteter för att stärka antalet företagsbesök 

 Kritiskt läge i måltid/kost. Svårt bemanna och därmed upprätthålla kvalitet. 

 Nya avtal på gång inom skolan: Teknikcollege Fyrbodal (2023-27) samt 
Naturbruk (2023-2026) 

 Grepp om verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering/medverkan 
digital mognad 

 Medverkan på möte kring framtidens äldreomsorg på Skaftö – behov av 
dialog i alla kommundelar 

 Utvärderingsrapport för miljönämnden är klar. Redovisas vid nästa 
kommunstyrelsemöte 

 Implementeringsarbete för nytt lönesystem påbörjat 

 Genomlysning IT klar, åtgärder prioriteras i dialog.  

 Flera nya medarbetare på plats i kommunstyrelseförvaltningen 

 Genomarbetning styrande dokument och samarbetsstrukturer 

 Verksamhetsplanering/uppföljning 2022 och 2023 

 Ärendeberedningen utvecklas som del av kommunstyrelseförvaltningens 
ledningsgrupp 

 Beslut att ta emot PRAO åk 9 v 39-41 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

 Presidieträff mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnad 

 Frukostmöte med företagarna 26 augusti 

 Möte med Curmans stiftelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

 



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2022-08-31 

 

28 (39) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 A8F0419FC997EAE3B4187E85C382564490E4F8A81A 

 

 

§ 139 Dnr 2022-000232 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt 
Färdplan för länsgemensam strategi för god och nära vård - 2022/0034 

Sammanfattning 

För att säkerställa en god och säker vård för de personer som har behov av hälso- 
och sjukvårdsinsatser från både kommuner och Västragötalandsregionen finns 
samverkan och ansvarsfördelning reglerat i ett hälso- och sjukvårdsavtal. 

Avtalet är också kompletterat med en gemensam färdplan – länsgemensam strategi 
för god och nära vård. 

Avtal med bilagor är reviderade och uppdaterade inför ny mandatperiod och 
samtliga huvudmän i länet uppmanas av regionfullmäktige att anta såväl avtalet 
med bilagor som färdplanen. 

Socialnämnden har enligt beslut ställt sig positiva till förslagen och rekommenderar 
kommunfullmäktige att anta skrivningarna. Kommunstyrelseförvaltningen ser att 
såväl avtal med bilagor som färdplan stödjer det arbete som Lysekils kommun redan 
planerar och också står inför framåt för att kunna möta medborgarnas behov. 
Förvaltningen ställer sig därför bakom socialnämndens beslut om att 
rekommendera kommunfullmäktige att anta dokumenten.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-07-29 
1. Hälso- och sjukvårdsavtal med följande bilagor;  

- Överenskommelse Läkarmedverkan inom primärvård i Västra Götaland. 
- Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård 
- Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende 
- Överenskommelse Samverkan om Munhälsa – uppsökande och nödvändig 

tandvård 
2. Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta hälso- och 
sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser att gälla från och med 1 januari 
2023. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård att gälla från och med 1 januari 2023. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 140 Dnr 2022-000344 

Taxor för Hamnenheten 2023 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en genomlysning av gällande taxor 
samt en jämförelse med andra kommuner genom en omvärldsanalys. Baserat på 
detta föreslår förvaltningen en uppdatering och justering av hamnenhetens taxor 
inför 2023. 

Samhällsbyggnadsnämnden förslår kommunfullmäktige besluta att i sin helhet anta 
förslaget om nya taxor för hamnenheten 2023. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 
också att kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget om en fortsatt kontinuerlig 
översyn av taxorna och dess utformning. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-07-08 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-02, § 114 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 
Förslag på taxor för Hamnenheten 2023 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars Björneld (L): Återremittera ärendet för att undersöka hur ramp- och 
spolplattor kan finansieras via höjda husbilsplatser. 

Yngve Berlin (K) och Kristian Fred (M): Bifall till Lars Björneld återremissförslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att undersöka hur ramp- 
och spolplattor kan finansieras via höjda husbilsplatser. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 141 Dnr 2022-000120 

Beslutsunderlag stadgar 2022 - Godkännande av nya stadgar för KHF 
Lysekils Omsorgsbostäder 

Sammanfattning 

Då Kooperativa hyresrättsföreningen (KHF´s) stadgar baseras på Riksbyggens 
centrala stadgar finns sannolikt inga formella hinder eller tveksamheter mot att 
dessa antas i sin nuvarande form. De frågeställningar gällande stadgarna som 
diskuterats i kommunen är enligt förvaltningens bedömning i stället mer beroende 
på avsaknad av interna av rutiner och tillämpningsföreskrifter för hur kommunen 
ska agera gentemot KHF. 

Exempel på detta är hur, och om, kommunen har en kontinuerlig dialog och 
avstämningar med våra styrelserepresentanter, om kommunrevisionen uppdrag 
även omfattar KHF, att kommunens styrelserepresentanter inte saknar 
instruktioner vad de ska styras av i sitt uppdrag med mera.   

Förvaltningen förordar därför att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa 
de nya stadgarna för KHF, och att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en 
tillämpningsföreskrift eller liknande för hur kommunen ska hantera och agera i sitt 
delägarskap i KHF Lysekils omsorgsbostäder.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-22 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-04-20, § 52 
Stadgar godkända av Bolagsverket 2014-04-15 
KHF Lysekils omsorgsbostäder – jämförelsedokument 
Stadgar KHF 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Återremittera ärendet med syfte att tillämpningsföreskrifter 
och nya stadgar fastställs av kommunstyrelsen vid ett och samma tillfälle. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremitteras med syfte att tillämpningsföreskrifter 
och nya stadgar fastställs av kommunstyrelsen vid ett och samma tillfälle. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 142 Dnr 2021-000020 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2021 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen (KL) 4 kap. 29 § får kommuner och landsting ge ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin. 

Kommunfullmäktige har beslutat om regler för kommunalt partistöd i Lysekils 
kommun. Partistöd ska ges till politiska partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Reglerna innebär att alla mottagare av partistöd ska årligen 
lämna en skriftlig redovisning (KL 4 kap. 31 §). 

Redovisningen avser perioden 1 januari till den 31 december 2021 och samtliga 
partier har lämnat in redovisningen till kommunstyrelseförvaltningen i tid. 

Redovisningen av partistödet ska innehålla på vilket sätt stödet har använts för att 
stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin och att 
redovisningen underställts en särskild granskare. Granskarens rapport över 
granskningen ska bifogas redovisningen 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår efter granskning att samtliga partiers 
redovisningar godkänns. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-16 
Redovisningar från samtliga partier 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningar av 
partistöd för år 2021. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 143 Dnr 2021-000157 

Svar på medborgarförslag - att kommunen sätter upp en offentlig 
cykelpump på lämplig plats 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har till kommunstyrelseförvaltningen framfört att 
de kommande arbetena kring Västtrafiks nya tilläggsplats för Carl Wilhelmsson, vid 
ångbåtsbryggan, eventuellt skulle kunna öppna möjligheter att inom projektet 
tillmötesgå medborgarens förslag.  

Enheten för Gata Park och Natur kommer att ta med sig frågan och hantera den i 
samband med processen kring den nya tilläggsplatsen för Carl Wilhelmsson. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-16 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska 
anses vara besvarat med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens 
tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 144 Dnr 2021-000490 

Svar på medborgarförslag - Skapa en bilfri zon i Centrum - norra delen 
av Kungsgatan 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget föreslås en bilfri zon i centrum på den norra delen av 
Kungsgatan. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att medborgarförslaget om bilfri 
zon i centrum, norra delen av Kungsgatan, går i linje med kommunens ambitioner 
att öka attraktiviteten i centrum där vi skapar nya mötesplatser och stråk som 
attraherar fler. 

Kommunen arrangerade 2021 en sommargata på delen Rosviksgatan/Kungsgatan 
vilket uppskattades av många. Även sommaren 2022 arrangeras en sommargata, 
denna gång även för norra Kungsgatan vilket indirekt omnämns i förslaget. Utifrån 
den aspekten kan medborgarförslagets intention delvis anses bli realiserat. 

Kommunstyrelseförvaltningens tolkar emellertid medborgarförslaget som att en 
permanent bilfri zon skapas, inte enbart en period över sommaren i samband med 
sommargatan. Men en sommargata innebär oavsett att medborgarförslagets 
intention delvis blir uppfylld, och en eventuell permanent bilfri zon kan eventuellt 
tas med i planeringen inför den generella upprustningen av Kungsgatan som 
planeras framgent, detta som en aspekt bland många andra.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-07-07 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska 
anses vara besvarat med hänvisning till vad som framförs i förvaltningens 
tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 145 Dnr 2020-000347 

Svar på medborgarförslag - Upprustning av Norra Hamnen (Gamlestan) 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget föreslås att kommunen tar fram en plan och påbörjar 
restaurering av Norra hamnen med målet att visualisera de kulturhistoriska värdena 
och åskådliggöra hamnens betydelse för Lysekils utveckling. Det föreslås också att 
en arbetsgrupp bildas för detta ändamål. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår, i enlighet med medborgarförslaget, att 
kommunen bildar en arbetsgrupp för att se på möjligheterna att lyfta området. När 
det gäller sådana konkreta frågor som informationstavlor bör detta ledas av 
destinationsstrategen med hjälp av kommunens kommunikatörer och när det gäller 
den långsiktiga planen för området bör detta ledas av planerare från 
samhällsbyggnadsförvaltningen. För de förslag som tas fram bör framgå vem som 
ansvarar för vad i ett genomförande, när eventuella arbeten kan göras i tid samt 
konsekvenser för investerings- och driftskostnader för kommunen. För åtgärder som 
kräver ekonomiska medel behöver dessa avsättas i kommande budget. 

Kommunstyrelseförvaltningen delar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
svar på medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-07-07 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska 
anses vara besvarat med hänvisning till vad som framförs i förvaltningens 
tjänsteskrivelse, och att en förvaltningsövergripande arbetsgrupp bildas. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 146 Dnr 2022-000216 

Svar på medborgarförslag - Lysekils kommun bör etablera 
vänortssamarbete med den ukrainska staden Odessa 

Sammanfattning 

Medborgarförslaget föreslår att Lysekils kommun bör etablera ett vänortssamarbete 
med den ukrainska staden Odessa. Motiveringen är att trots att Odessa är en 
betydligt större stad än Lysekil finns många likheter, bland annat betydande 
hamnverksamhet, oljeraffinaderi, turistindustri med mera. Förslagsställaren ser 
även förslaget som en solidaritetshandling med Ukraina. 

Lysekils kommun har över tid haft flera vänortssamarbeten eller liknande 
samarbeten. Dessa tre vänorter/vänortsutbyten är Tvedestrand i Norge, Hirtshals i 
Danmark och Hirvensalmi i Finland. Det har emellertid inte varit någon aktivitet i 
dessa utbyten sedan 10-15 år tillbaka.  

Baserat på vad som nämns ovan är det kommunstyrelseförvaltningens tolkning att 
Lysekils kommun för närvarande inte önskar etablera ett vänortssamarbete med 
Odessa i Ukraina. Förvaltningen är dock övertygad om att kommunen är och vill 
vara engagerad i att stötta och hjälpa Ukraina. Detta inte minst mot bakgrund av 
den svåra situation landet befinner sig i. Ett exempel är det snabba och öppna 
mottagandet av ukrainska flyktingar som anvisats till Lysekil. Förvaltningen tolkar 
alltså att kommunen önskar hjälpa och stötta Ukraina, men inte i form av ett 
vänortssamarbete.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-17 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska anses 
vara besvarat med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 147 Dnr 2022-000067 

Svar på motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars 
Björneld (L) angående läkemedelsgenomgångar 

Sammanfattning 

Britt-Marie Didriksson (L) och Lars Björneld (L) har i en motion 2021-12-13 
föreslagit att det ska vara möjligt att följa upp hur många i hemsjukvården 
respektive äldreboendena som erhåller läkemedelsgenomgångar varje år. 

Kommunfullmäktige remitterade motionen till socialnämnden och 
kommunstyrelsen 2022-02-16, § 15.   

Motionen har behandlats av socialnämnden 2022-06-30, § 79 och 
kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av nämndens beslut. 

I socialförvaltningens tjänsteskrivelse så framkommer det att man anser att 
läkemedelsgenomgångar är en viktig del i den kommunala hälso- och sjukvården.  

De skriver också att under september 2022 kommer representanter för den 
kommunala hälso- och sjukvården och vårdcentralerna i kommunen, att träffas för 
att i samverkan planera för hur arbetet med läkemedelsgenomgångar praktiskt ska 
kunna genomföras och dokumenteras.  

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-16 
Protokollsutdrag från socialnämnden 2022-06-30, § 79 
Tjänsteskrivelse från socialnämnden 2022-06-22 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-02-16, § 15  
Motion 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med 
hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 148 Dnr 2022-000171 

Svar på motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) - Rensa kommunens 
mark i centrala Lysekil 

Sammanfattning 

Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2022-03-13 en önskan att få rensat 
upp område kring berget Vidablick som i många år nyttjats för trädgårdsavfall. 

Ärendet har behandlats av samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-30, § 136.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver i sin tjänsteskrivelse att med hänvisning till 
det omfattande manuella arbetet har man ingen möjlighet i nuläget att återställa den 
gamla gångvägen ner mot Bautastensvägen.  

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att skyltar kommer att utplaceras på båda 
sidor av gångvägen för att upplysa om att man inte får lägga sitt trädgårdsavfall i 
området. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-19 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-30, § 136 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-18 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-04-20, § 54 
Motion 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med 
hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 149 Dnr 2022-000425 

Ekonomisk hantering med anledning av stärkt prognos 2022 

Sammanfattning 

I samband med uppdaterad skatteprognos bedöms det samlade resultatet för 
Lysekils kommun förbättras med ca 9 mnkr. Detta öppnar upp för att tidigarelägga 
och genomföra åtgärder som möjliggör kostnadssänkningar kommande år.  

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det är av värde att förstärka 
samhällsbyggnadsnämndens budget för 2022 för att möjliggöra insatser under året 
som kan minska kostnader för kommande år. Förslag till åtgärder är framtagna i 
dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen. Åtgärderna omfattar åtgärder som 
underhållsarbete, förbättringsåtgärder i det offentliga rummet, rivningsinsatser och 
kompetensförstärkning. Den totala summan är 3 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars Björneld (L) och Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag. 

Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag samt att ge 
kommundirektören i uppdrag att se över möjligheten att avsätta 300 tkr till skolan. 

Daniel Arvidsson (SD): Att ge kommundirektören i uppdrag att se över möjligheten 
att avsätta medel till ungdomsföreningar under 2022 och att återkomma till 
kommunstyrelsen i oktober. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Lars Björnelds m.fl 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska ge kommundirektören i uppdrag att på 
samma grunder utreda möjligheten att avsätta pengar till skolan samt till föreningar 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med anledning av ny 
skatteprognos och därmed stärkt ekonomiskt resultat för kommunen 2022 ge 
samhällsbyggnadsnämnden en budgetförstärkning om tre miljoner kronor för 2022. 
Medlen ska användas för att tidigarelägga och slutföra planerade rivnings- och 
underhållsarbeten samt att under 2022 genomföra insatser som ger 
kostnadsminskningar kommande år. Användning och effekter återrapporteras i 
ordinarie uppföljning. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att på samma grunder utreda 
möjligheten att avsätta pengar till skolan samt till ungdomsföreningar under 2022. 
Ärendet återkommer till kommunstyrelsen i oktober. 
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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