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§ 73 Dnr 2022-000001 

Muntlig information på kommunstyrelsen 2022-05-04 

Sammanfattning 

Förslag till strategisk plan och budget 2023-2025 med kvalitetsfaktorer, 
utvecklingsmål och ekonomiska ramar 

Karolina Samuelsson, kommundirektör, Anna Elvheim, kvalitetschef och Eva-Marie 
Magnusson, ekonomichef informerar om förslag till strategisk plan och budget 
2023-2025 med kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål och ekonomiska ramar. 

Kommunstyrelseförvaltningen har i uppdrag att ta fram förslag till budget 2023 och 
plan 2024-2025. Arbetet ska utgå ifrån kommunens styrmodell som också parallellt 
revideras för att förenklas och förtydligas. För att ge underlag för arbetet har 
dialogmöten hållits kring investeringar och lokalförsörjning, bokslutet 2021 samt 
nuläges- och omvärldsanalys. Workshop genomförts kring behovet av att revidera 
utvecklingsområden, mål och kvalitetsfaktorer. 

Företagarna i Lysekil 

Helene Lycke, ordförande Företagarna Lysekil och Rikard Nolblad, Företagarna 
Lysekil, informerar om företagarnas roll i kommunen. Fyra av fem nya jobb skapas i 
små eller medelstora företag. I kommunen är 97 procent små företag med minde än 
50 anställda. Det finns 841 företag i kommunen och under förra året startade 85 nya 
företag. Företagarna tillsammans med sina anställda står för 25 procent av 
skatteintäkterna, vilket motsvarar 176 mnkr. 

Kompetensförsörjning och lönebildning 

Helen Karlsson, HR-chef och Ulrika Odell, HR-specialist informerar om 
kompetensförsörjning och lönebildning i kommunen. Kommunen ska vara en 
attraktiv arbetsplats, att arbeta med strategisk kompetensförsörjning är en 
avgörande faktor för att klara personalförsörjningen. En viktig del av 
kompetensförsörjningsarbetet utgörs av lönebildningen. Insatser har under flera år 
gjorts för att nå konkurrenskraftiga löner. Långsiktiga satsningar har gjorts för stora 
yrkesgrupper för att kunna behålla, utveckla och rekrytera personal.  

Åtagande enligt åtgärdsprogram för de regionala miljömålen 

Linnea Lämås, miljö- och klimatstrateg informerar om åtagande enligt 
åtgärdsprogram för de regionala miljömålen. Beredning av ärendet har skett i 
samråd mellan Hållbar utveckling, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljönämnden 
för mellersta Bohuslän och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. 

De åtaganden som föreslås för antagande bedöms fullt genomförbara under 
programperioden 2022-2025 och ligger i linje med de olika inriktningsbeslut 
kommunen fattat, samt med åtaganden kommunen gjort i andra sammanhang 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 74 Dnr 2022-000118 

Information om kompetensförsörjning och lönebildning  

Sammanfattning 

Lysekils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetet med strategisk 
kompetensförsörjning är en avgörande faktor för att klara personalförsörjningen och 
därmed kunna erbjuda den bästa samhällsnyttan och tillgodose medborgarnas 
behov och efterfrågan.  

Den demografiska utvecklingen med fler äldre och färre i arbetsför ålder är en 
utmaning och idag märks svårigheter att rekrytera inom yrkesgrupper som 
sjuksköterskor, fysioterapeuter, kockar och lärare.  

En viktig del av kompetensförsörjningsarbetet utgörs av lönebildningen. Insatser 
har under flera år gjorts för att nå konkurrenskraftiga löner. Långsiktiga satsningar 
har gjorts för stora yrkesgrupper inom social-, samhällsbyggnads- och 
utbildningsförvaltningen. Detta för att kunna behålla, utveckla och rekrytera 
personal.  

Budgeten för årlig löneöversyn har under flera års tid legat på tre procent av den 
totala lönesumman. Del av budgeten har använts till struktursatsningar för att lyfta 
medellönen inom vissa grupper. Satsningen har inte lett till högre medianlöner men 
till mer likvärdiga löner i relation till övriga konkurrenter. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-15 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av det kommunövergripande arbetet 
med kompetensförsörjning och lönebildning. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 75 Dnr 2022-000072 

Information om budgetförslag och övergripande utvecklingsområden, 
ekonomiska ramar 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har i uppdrag att ta fram förslag till budget 2023 och 
plan 2024-2025. Arbetet ska utgå ifrån kommunens styrmodell.  

Förvaltningens förslag tar sin utgångspunkt i ett förslag till reviderad modell för 
ledning och styrning samt inspel som framkommit i de dialogmöten som hållits 
under våren kring investeringar, lokalförsörjning, bokslut, omvärld samt behoven av 
revideringar av kvalitetsfaktorer och utvecklingsområden. 

Framåt föreslås ett dokument kallat Strategisk plan och budget. 
Kvalitetsperspektiven målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi kvarstår 
men förtydligas och nya kvalitetsfaktorer definieras för att möta upp kommunens 
grunduppdrag. Grunduppdraget förtydligas omfatta serviceuppdraget, 
demokratiuppdraget, samhällsutvecklingsuppdraget samt arbetsgivaruppdraget. 

Utvecklingsmålen vässas och föreslås framåt utgöras av  

- I Lysekils kommun har barn och unga en positiv framtidstro 

- Lysekils kommun erbjuder upplevelser och livskvalitet året runt 

- Lysekils kommun är ett nav för maritim innovationskraft och utveckling 

Arbete pågår kring formuleringen av ekonomiska förutsättningar, prioriteringar och 
förslag till budget.  

Kommunstyrelsen föreslås ställa sig bakom inriktningen i förvaltningens fortsatta 
arbete att arbeta fram slutligt förslag till Strategisk plan och budget 2023-2025 för 
Lysekils kommun. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-13 
Förslag till reviderad styrmodell; Modell för ledning och styrning Lysekils kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Förslag till beslut, att samma terminologi som hittills har 
tillämpats när det gäller budgetdokumentet även ska gälla för budget 2023, dvs 
budgeten föreslås benämnas Budget 2023, plan 2024 och 2025 (något annat vore 
också oförenligt med de av fullmäktige antagna styrdokumenten Lysekils kommuns 
styrmodell och Riktlinjer för ekonomistyrning) samt  

att kommundirektören inför revidering av kommunens styrmodell säkerställer att 
förslaget till ny/reviderad styrmodell är förankrad inom politiken. 

Ulf Hanstål (M): Bifall till Ronald Rombrants förslag. 

Christina Gustavsson (S) och Emma Nohrén (MP). Bifall till förvaltningens förslag, 
avslag på Ronald Rombrants förslag. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Christina Gustavssons m.fl. förslag. 

Omröstning begärs 

Ja-röst till Christina Gustavssons m.fl. förslag 

Nej-röst för Ronald Rombrants m.fl. förslag 

Omröstningsresultat 

Med 4 ja-röster, 4 nej-röster och 1 ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen 
med ordförandes utslagsröst att bifalla Christina Gustavssons 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  

Ulf Hanstål M  X  

Kristian Fred M  X  

Yngve Berlin K   X 

Summa  4 4 1 
 

Reservation 

Ronald Rombrant (LP), anmäler skriftlig reservation. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen och ställer sig bakom inriktningen i det 
fortsatta framtagandet av förslag till strategisk plan och budget 2023-2025 för 
Lysekils kommun. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen  
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Reservation från Ronald Rombrant (LP) - . Information om budgetförslag 
och övergripande utvecklingsområden, ekonomiska ramar 

Kommunstyrelsen beslutade att ta emot informationen samt ställde sig bakom 
inriktningen i det fortsatta framtagandet av förslag till strategisk plan och budget 
2023-2025 för Lysekils kommun. 

Vi reserverar oss med hänvisning till egna yrkanden, det vill säga: 

 att samma terminologi som hittills har tillämpats när det gäller 
budgetdokumentet även ska gälla för budget 2023, dvs budgeten föreslås 
benämnas Budget 2023, plan 2024 och 2025 (något annat vore också oförenligt 
med de av fullmäktige antagna styrdokumenten. Lysekils kommuns styrmodell 
och Riktlinjer för ekonomistyrning) samt  

 att kommundirektören inför revidering av kommunens styrmodell säkerställer 
att förslaget till ny/reviderad styrmodell är förankrad inom politiken 

Skälen till yrkandet när det gäller begreppet Strategisk plan var dels att detta begrepp 
bör vikas till styrdokument som är betydligt mer långsiktiga än den vanliga 
budgethandlingen, dels att styrdokumenten Lysekils kommuns styrmodell och 
Riktlinjer för ekonomistyrning, där andra benämningar slås fast för 
budgethandlingen, först borde ändras.  

Skälet till det andra yrkandet var att vi inom politiken har haft många synpunkter på 
nu gällande styrmodell. I processen framtagande av en reviderad/ny styrmodell har vi 
ansett att det skulle vara av mycket stor betydelse att politiken involverades i 
processen. Utan en förankring hos en bred majoritet av de politiska partierna finns 
risken att respekten för och efterlevnaden av den framtida styrmodellen kommer att 
bli låg. Vilket vi tycker är mycket tråkigt. 

 

 

Ronald Rombrant, gruppledare Lysekilspartiet 
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§ 76 Dnr 2022-000019 

Månadsuppföljning mars 2022 för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en månadsrapport per den 31 mars 
2022 som omfattar uppföljning av ekonomi avseende utfall för perioden samt 
prognos för helåret. Sammantaget redovisas en positiv budgetavvikelse på 440 tkr 
till och med den 31 mars. Prognosen för helåret är en budet i balans. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-13 
Månadsuppföljning mars 2022 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten för mars 2022. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 77 Dnr 2022-000056 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2022 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-06 att återremittera ärendet för 
förtydliganden i kap 6.  

Förvaltningen har gjort en ändring i delegationsordningens kapitel 1 under rubriken 
brådskande ärenden. Ändringen består i att gällande hänvisning till specifik 
paragraf i kommunallagen nu är kap 6 § 39 i stället för tidigare § 37.  

Ett förtydligande har också gjorts i delegationsordningens kap 6 § 4 avseende 
delegation för kommunstyrelsens presidie som delegat att fatta beslut för 
evenemangsstöd över 100 tkr. Presidiet kan antingen fatta beslut själva eller välja att 
återföra ärendet till kommunstyrelsen för beslut. I övrigt inga förändringar. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-14 
Delegationsordning för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa delegationsordningen att börja gälla  
2022- 05-04 och att nuvarande delegationsordning därmed upphör att gälla samma 
datum. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 78 Dnr 2022-000219 

Reviderat projektdirektiv och tidplan av ny översiktsplan för Lysekils 
kommun 

Sammanfattning 

Enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska alla Sveriges kommuner ha en 
aktuell översiktsplan (ÖP). Planen ska redogöra för hur kommunen avser att 
använda, utveckla och bevara sina mark- och vattenområden i ett långsiktigt 
perspektiv. 

Uppdraget består i att ta fram en antagandehandling för en ny översiktsplan för 
Lysekils kommun. Målet är en av kommunfullmäktige antagen översiktsplan för 
Lysekils kommun. 

De hittills genomförda delprocesserna är programskede och samråd. 

Planprocessen fram till en antagen översiktsplan för Lysekils kommun består av 
följande delmoment: 

1. Framtagande av granskningshandling. 

2. Granskning. 

3. Framtagande av granskningsutlåtande. 

4. Framtagande av antagandehandling. 

Tidplanen för att genomföra de fyra återstående delprocesserna är april 2022 – juni 
2023, då en ny översiktsplan ska kunna antas av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-12 
Projektdirektiv, ny översiktsplan för Lysekils kommun  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna projektdirektivet för framtagande av en ny 
översiktsplan för Lysekils kommun samt den nya tidplanen som framgår av 
direktivet. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 79 Dnr 2022-000217 

Granskning av Kvarteret Revolvern, Del av Slätten 1:339, Lysekils 
kommun  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Kvarteret 
Revolvern, del av Slätten 1:339. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
uppförandet av fyra flerbostadshus, innehållande cirka 25–30 lägenheter. 

Planförslaget avviker delvis från översiktsplanens rekommendationer och bedrivs 
därmed med utökat planförfarande. 

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 2022-04-21 
Checklista för ”Kvarteret Revolvern, del av Slätten 1:339, Lysekils kommun” 
Del av Slätten 1:339, Kvarteret Revolvern | Bygga och Bo i Lysekil (arcgis.com) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till detaljplan för Kvarteret 
Revolvern, del av Slätten 1:339, Lysekils kommun. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbygnadsförvaltningen 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 80 Dnr 2022-000195 

Val av kommunens ombud vid föreningsstämman Kooperativa 
Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder 

Sammanfattning 

Val av ombud och ombudsersättare till föreningsstämman den 13 juni, kl. 15.00 för 
Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder ska genomföras. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-12 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Christina Gustavsson (S) som ordinarie ombud 
och Lars Björneld (L) som ombudsersättare till föreningsstämman Kooperativa 
Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder. 

Beslutet skickas till 

Christina Gustavsson 
Lars Björneld 
Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder 
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§ 81 Dnr 2022-000194 

Uppdrag för ombud till årsstämman för Lysekils Stadshus AB 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till instruktion för kommunens 
ombud till årsstämman i Lysekils Stadshus AB 25 maj. 

Av kommunfullmäktige är Klas-Göran Henriksson utsedd som ombud och Gert-Ove 
Forsberg till ombudsersättare. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-12 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer följande uppdrag till ombudet: 

1. Att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2021 
godkänns och fastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar. 

2. Att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag. 

3. Att ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid 
redovisningen omfattar. 

4. Att anmäla kommunfullmäktiges beslut som också gäller för helägda 
kommunala bolag; 

KF 2021-05-19, § 63 - Riktlinjer för integrationsarbete i Lysekils kommun, 
dnr 2021-000173 

KF 2021-09-15, § 88 - Riktlinjer för inköp och upphandling,  

dnr 2021-000160 

KF 2021-12-15, § 157 – VA-plan för Lysekils kommun,  

dnr 2021-000402 

KF 2021-12-15, § 158 - Riktlinjer för intern kontroll, dnr 2021-000231 

Beslutet skickas till 

Klas-Göran Henriksson 
Gert-Ove Forsberg 
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§ 82 Dnr 2022-000166 

Utvärdering av satsningen Kommunernas klimatlöften 

Sammanfattning 

Klimat 2030 har skickat ut en enkät för att kommunerna ska utvärdera 
Kommunernas klimatlöften. Svaren på enkäten blir underlag för hur satsningen kan 
komma att fortsätta samt hur Klimat 2030:s stöd till kommunerna utformas 
framöver. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-11 
Bilaga 1 Enkät kommunernas klimatlöften våren 2022 
Bilaga 2 Uppföljningsformulär kommunernas klimatlöften 
Bilaga 3 Svarsformulär kommunernas klimatlöften 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar enkätsvaren som sina egna. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 83 Dnr 2022-000017 

Delegationsbeslut 2022 - kommunstyrelsen  

Sammanfattning 

Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelseförvaltningen. 

Administrativ chef 

 Anta anbud i gemensam upphandling avseende dataskyddsombud som 
genomförts av Tanums kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll 4 maj 2022. 
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§ 84 Dnr 2022-000008 

Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2022-05-04 

Sammanfattning 

• Preliminär budget för Fyrstads Flygplats AB (FFAB) 2023 

• Protokoll från Havets Hus i Lysekil AB 2022-03-22 

• Protokoll ägarsamråd Rambo AB 2022-03-25 

• Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-31, § 49 - 
åtgärdsplan för budget i balans 2022 

• e-arkiv Väst årsrapport 2021 

• Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-31, § 48 - 
Uppföljningsrapport 1 2022 för samhällsbyggnadsnämnden 

• Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-03-30, § 33 - 
Uppföljningsrapport 1 2022 för utbildningsförvaltningen 

• Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-03-30, § 38 - 
Uppföljningsrapport 1 2022 för arbetslivsförvaltningen 

• Pressmeddelande - Enskilda fiskares brott får inte påverka en hel yrkeskår - 
Svenska yrkesfiskare världsledande,  

• Prognos helår 2022 baserat på utfall t.o.m. mars, Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän 

• Protokollsutdrag socialnämnden 2022-03-31, § 34 - Uppföljningsrapport 1 
2022  

• Ansökan till Länsstyrelsen § 37 statligt bidrag som syftar till att skapa 
beredskap och mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande 
barn, Arbetslivsförvaltningen  

• Protokoll från Lysekils Hamn AB 2022-02-17 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll 
4 maj 2022 
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§ 85 Dnr 2022-000002 

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör 

Sammanfattning 

Kommundirektören informerar om: 

 Arbete med plan och budget framåt, revidering av styrmodellen, ökat fokus 
på kvalitet i grunduppdraget. 

 Kontrakt med ny leverantör av ledarutveckling/ledningsutveckling + 
medlemskap i SIQ tecknat för stärkt kompetens kring kvalitet -> 
Tillsammans bra kraft i utveckling av kvalitetskultur. 

 Utvärdering köp/sälj internt. 

 Möte med Kommuninvest, underlag till budgetarbetet. 

 Verksamhetsmöte med Preem. 

 Mottagande ukrainska medborgare på flykt; hantering i relation till 
tilldelningstal. Balanserar tilldelning inom norra Bohuslän. 

 Näringslivsfesten genomförd och uppstartsmöte med ny ordförande i NLC. 
Fokus utveckling i relation till insiktsmätningen. 

 Sommargata 2022 i uppstartsskede. 

 Kommundirektörsmöte Fyrbodal: flyktingmottagande, FVM, digitalisering. 

 Krisberedskapsrådet återstartat. 

 Upphandling nytt lönesystem i slutförhandling, implementeringsperioden 
om 15 månader planeras. 

 Stort fokus informationssäkerhet/cyberhot. 

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar: 

 Företagsfrukost genomförd den 26 april 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 86 Dnr 2022-000209 

Samordningsförbundet Väst - Årsredovisning 2021 med 
revisionsberättelse  

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst har upprättat årsredovisning och 
verksamhetsberättelse för år 2021. 

Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som bedömer sammantaget att 
styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den 
interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Årsredovisningen är i allt väsentligt uppställd i enlighet med tillämpliga delar av 
lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-12 
Samordningsförbundets årsredovisning med bilagor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Samordnings-
förbundet Västs årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse för år 2021. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Samordningsförbundet 
Väst ansvarsfrihet för år 2021. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 87 Dnr 2022-000214 

Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst  

Sammanfattning 

Tolkförmedling Väst har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 
2021. 

Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som bedömer sammantaget att 
direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har bedrivit verksamheten 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att 
den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-14 
Tolkförmedlingen Västs årsredovisning med bilagor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Tolkförmedlingen 
Västs årsredovisning för år 2021. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för 
direktionen samt för de enskilda ledamöterna i Tolkförmedlingen Väst för år 2021. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

 



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2022-05-04 

 

22 (38) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 454001A5978139C8F30B7F2AD0F8EBDA1C49F07105 

 

 

§ 88 Dnr 2021-000405 

Finansiering av lakvattenrening för Siviks deponi 

Sammanfattning 

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

Ärendet var uppe på kommunstyrelsens möte den 6 april. Kommunstyrelsen fattade 
beslut om att återremittera ärendet.  

Det är av stor vikt att nödvändiga utredningar och pilotprojekt inte avstannar eller 
försenas om länsstyrelsens tidsplan ska kunna hållas.  

Utredningarna och pilotprojekten beräknas kosta drygt 3 miljoner kr under 2022 (se 
bilaga 5 Aktivitetsplan lakvatten reviderad 2022-04-19). Förvaltningen föreslår 
därför att kommunen bär kostnaden för utredningar och pilotprojekt för 
lakvattenrening för Siviks deponi 2022 till dess att beslut fattats av 
kommunfullmäktige om hur reningsanläggningen på Siviks deponi ska finansieras. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-19 
Aktivitetsplan lakvatten reviderad 2022-04-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Björn Martinsson (LP): ändringsförslag, att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att Rambo AB via renhållningstaxan 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. 

Ulf Hanstål (M), Kristian Fred (M), Lars Björneld (L), Ronald Rombrant (LP): Bifall 
till Björn Martinssons förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Rambo AB via 
renhållningstaxan 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. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 89 Dnr 2022-000026 

Översyn av principer och nivå för förlorad arbetsinkomst och nivå för 
sammanträdesersättning 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-16 att godkänna förslaget till reviderade 
bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda. Fullmäktige 
beslutade också att ge arvodesberedningen i uppdrag att göra en översyn av 
principerna och nivån för förlorad arbetsinkomst samt pröva nivån för 
sammanträdesersättningar. 

Då arvodesbestämmelserna bygger på det så kallade grundarvodet föreslår 
arvodesberedningen att dagsersättningen också kopplas till grundarvodet. Det 
föreslås också att dagersättningen ska utgöra 1,2 procent för halvdag och  

2,4 procent för heldag av grundarvodet. Justeringsarvodet föreslås utgöra  

0,5 procent av grundbeloppet. 

Därmed erhålls en liknande nivå som grannkommunerna vilket innebär att en 
halvdag berättigar till 729 kr och en heldag 1459 kr i sammanträdesarvode och 
justeringsarvodet 304 kr.  

Avseende den del av uppdraget från kommunfullmäktige som gäller nivån på 
förlorad arbetsinkomst föreslår arvodesberedningen att såväl principerna som 
nuvarande nivå lämnas oförändrade och ska ligga fast. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-14 
Bilaga 1 till bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda rev 2022-
04-21 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-02-16, § 7 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Sammanträdesersättningen ska kopplas till grundarvodet. 

2. Halvdagsarvodet är 1,2 procent och heldagsarvodet 2,4 procent av 
grundarvodet. 

3. Justeringsarvodet är 0,5 procent av grundarvodet. 

4. Principerna och nuvarande nivå för förlorad arbetsinkomst lämnas 
oförändrade. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 90 Dnr 2022-000063 

Åtgärdsprogrammet för miljömålen - Utmaningar för ett hållbart Västra 
Götaland - Åtaganden i det nya programmet för 2022-2025 

Sammanfattning 

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är ett åtgärdsprogram för de regionala 
miljömålen 2021-2025. Åtgärdsprogrammet är framtaget av Länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen. De flesta miljömålen i länet bedöms inte nås till år 2030, därför 
behöver takten i åtgärdsarbetet öka. Nu har kommunerna möjlighet att anta nya 
åtaganden för den nya programperioden 2022-2025. 

För programperioden 2022-2025 föreslår förvaltningen att Lysekils kommun antar 
ett antal åtaganden inom områdena Minskad klimatpåverkan och ren luft, Hållbar 
användning av vattenmiljöer, Hållbart brukande av skog och odlingslandskap, God 
bebyggd miljö och Hållbar konsumtion.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslag 2022-04-11 
Bilaga 1 Regionala miljömål för västra Götaland  
Bilaga 2 Detaljerat underlag om åtgärder 2022-2025 
Bilaga 3 Uppföljning Lysekil- Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - 2021-12-14 
Bilaga 4 Blankett åtagande 
Bilaga 5 Åtaganden miljömålsprogrammet Lysekils kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de åtaganden som beskrivs i 
tjänsteskrivelsen. Beslutet gäller även för kommunens helägda bolag. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 91 Dnr 2022-000237 

Avgifter på offentliga toaletter i hamnområden under 2022 i Lysekils 
kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-31 § 52 därför att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att införa avgift på offentliga toaletter i hamnområden i 
Lysekils kommun. Det visade sig emellertid i efterhand att nämnden ej förslagit 
någon konkret belopp.  

Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med 
samhällsbyggnadsförvaltningen som bedömer att en avgift på 10 kr är en skälig nivå 
för besökaren som samtidigt inbringar intäkter som kan nyttjas för att säkerställa 
skötseln av de aktuella toaletterna. 

Då allt färre i samhället använder kontanter och mynt förslås att betalningen ska 
göras via Swish eller kontokort. Det finns då en viss risk att vissa, framför allt äldre 
personer, kan få svårt att betala. Detta ska samtidigt vägas mot att vi kontinuerligt 
går mot ett mer eller mindre kontantlöst samhälle. En annan faktor som ska beaktas 
är att tidigare befintliga myntinkast ofta bröts upp eller förstördes, och har därför 
över tid tagits bort.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att en avgift på 10 kr per besök är skälig 
och ger en relativt bra finansiering för skötseln av de aktuella toaletterna. 
Kommunstyrelseförvaltningen har i sak ingen annan åsikt i frågan.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-14 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-31, § 52, med bilagor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgiften för offentliga 
toaletter i Lysekils hamnområden till 10 kr för år 2022. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

 



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2022-05-04 

 

26 (38) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 454001A5978139C8F30B7F2AD0F8EBDA1C49F07105 

 

 

§ 92 Dnr 2022-000192 

Redovisning över obesvarade medborgarförslag 2022 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 31, ska kommunstyrelsen två gånger 
om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. 

Totalt har kommunstyrelsen tolv obesvarade medborgarförslag som inte är 
påbörjade eller färdigberedda av kommunstyrelseförvaltningen. 

Från redovisningen 2021-11-17, § 137 har det inkommit femton nya 
medborgarförslag till kommunstyrelseförvaltningen för beredning. 

Till kommunstyrelsens sammanträde 4 maj är elva ärenden färdigberedda för beslut 
i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Dessa elva medborgarförslag finns inte 
med i förteckningen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-12 
Förteckning av obesvarade medborgarförslag 2022-04-22 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av 
obesvarade medborgarförslag våren 2022. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 93 Dnr 2022-000193 

Redovisning över obesvarade motioner 2022 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30, ska kommunstyrelsen två gånger 
om året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 

Totalt har kommunstyrelsen sju obesvarade motioner.  

Från redovisningen 2021-11-17, § 138 har kommunfullmäktige behandlat åtta 
motioner, vara en är återremitterad från kommunstyrelsen. Från senaste 
redovisningen har sex nya motioner lämnats in till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-22 
Förteckning över obesvarade motioner 2022-04-22 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av 
obesvarade motioner våren 2022. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

 



 

  Kommunstyrelsen
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§ 94 Dnr 2020-000222 

Svar på medborgarförslag - att Lysekils stadsbibliotek får ett s.k. VR-
labb, virtual reality 

Sammanfattning 

Synpunkter har inhämtats från utbildningsförvaltningen som menar att ett VR-labb 
är en god tanke för att tillgängliggöra denna teknik. Tillämpningsområden kan vara 
av många olika slag såsom samhällsbyggnad, simulatorer, utbildning mm. Man gör 
dock bedömningen att detta inte ligger inom bibliotekets grunduppdrag. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-14 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

 

 



 

  Kommunstyrelsen
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§ 95 Dnr 2021-000176 

Svar på medborgarförslag - Lär barnen i skolan om ätliga växter och 
svampar i Sverige 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag föreslås att barnen i skolan ska lära sig om ätliga växter och 
svampar. Förslaget omfattar mellanstadiet och högstadiet. 

Utbildningsförvaltningen framför att dagens kursplaner och kunskapskrav 
innehåller ramar för undervisningen vilket i vardagen innebär att eleven ska få en 
övergripande insikt i ett område som i detta fall handlar om naturorienterande 
ämnen. Detta innebär att eleven ska få en övergripande förståelse för natur, 
allemansrätt, föda, faror mm. Dessutom ska eleven få färdigheter i att söka och 
värdera information och fakta.  

Utbildningsförvaltningen menar att förslagets intention är bra men lyfter fram att 
läroplanen beskriver att, och hur, dessa kunskaper ska uppnås, fast i ett vidare 
perspektiv. Mot bakgrund av detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 
medborgarförslaget ska avslås. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-13 
Medborgarförslag  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

 



 

  Kommunstyrelsen
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§ 96 Dnr 2021-000277 

Svar på medborgarförslag - Önskan om skatepark i Brastad 

Sammanfattning 

Synpunkter har inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen som menar att det 
är viktigt att barn och unga har en fritidssysselsättning och målet är att skapa 
attraktiva mötesplatser för alla åldrar i våra offentliga rum. 

Nyligen byggdes en ny lekplats centralt i Brastad med fokus på de lite yngre barnen, 
men även som en plats att mötas över åldersgränser i parkytan intill.  

Med anledning av medborgarförslaget avser enheten för Gata & Park att via 
Stångenässkolan undersöka intresset för en nybyggnad av en skatepark. Om det 
visar sig att det är ett stort intresse bland barnen kommer förvaltningen undersöka 
var den i så fall skulle kunna placeras. Därefter kommer man att lägga in detta som 
ett investeringsbehov i kommande investeringsplanering inför åren 2023 och/eller 
2024. En förutsättning för genomförande är dock att åtgärden beviljas 
investeringsmedel. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-17 
Medborgarförslag 
Svar till förslagsställaren  

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  

 



 

  Kommunstyrelsen
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§ 97 Dnr 2021-000472 

Svar på medborgarförslag - Namnge gatorna i Norra Tronebacken efter 
konservfabrikanter 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget framförs att den era som byggde upp Lysekil och såg till att 
köpingen överhuvudtaget fick stadsprivilegier var konservindustrin. Det framförs 
också att med tanke på denna bransch extrema betydelse för Lysekils framväxt är 
det förvånande att den negligeras i den utsträckning som faktiskt sker. I samband 
med att Norra Tronebacken ska bebyggas föreslås därför att namnge gatorna efter 
konservfabrikanter utifrån tre segment som förslagsställaren tagit fram. 

Det är utbildningsnämnden som fattar beslut om gatunamn. Då nämnden inte 
hanterar bland annat detaljplansprocesser bereds gatunamn därför i en 
förvaltningsöverskridande arbetsgrupp. Arbetet med att ta fram förslag till nya 
namn sker dels på initiativ från allmänhet, hembygdsföreningar och verksamheter 
inom kommunen, dels via detaljplaneprocessen. 

Då arbetsgruppens arbete med gatunamn sker på initiativ från bland annat 
allmänhet kan sägas så sägas vara fallet också med detta aktuella medborgarförslag.  

Kommunstyrelseförvaltningen gör således bedömningen, utan att föregå 
arbetsgruppens arbete, att det är sannolikt att arbetsgruppen kommer lyfta in 
medborgarförslaget och dess intention i sitt arbete framgent då det gäller 
gatunamnen i norra Tronebacken.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-17 
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  

 



 

  Kommunstyrelsen
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§ 98 Dnr 2021-000297 

Svar på medborgarförslag - hundrastgård i Lysekil 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget föreslås att det byggs en hundrastgård centralt i Lysekil, till 
exempel i Bagarns Hage eller vid den gröna plätten med träddunge vid 
Gullmarsvallen. Förslagsställaren menar att det är viktigt att man inte ska behöva 
använda bil för att komma till en hundrastgård.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan en tid påbörjat att iordningsställa en 
hundrastgård vid Kronbergets förskola i samband med att området görs i ordning 
för att bli en attraktivare och tryggare plats att vistas på. Hela projektet inklusive 
hundrastgården beräknas vara klart till sommaren 2022. 

Då förslagsställaren föreslår en centralt placerad hundrastgård kan detta anses vara 
uppfyllt i och med anläggandet av den nya rastgården Kronbergets förskola. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 
medborgarförslaget har besvarats och dess intentionen i huvudsak också 
genomförts.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-14 
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  

 



 

  Kommunstyrelsen
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§ 99 Dnr 2021-000482 

Svar på medborgarförslag - Det behövs en centralt belägen plats för 
hundar i kommunen - hundrastgård 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget föreslås att det byggs en hundrastgård centralt i Lysekil. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan en tid påbörjat att iordningsställa en 
hundrastgård vid Kronbergets förskola i samband med att området görs i ordning 
för att bli en attraktivare och tryggare plats att vistas på. Hela projektet inklusive 
hundrastgården beräknas vara klart till sommaren 2022. 

Då förslagsställaren föreslår en centralt placerad hundrastgård kan detta anses vara 
uppfyllt i och med anläggandet av den nya rastgården Kronbergets förskola. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 
medborgarförslaget har besvarats och dess intentionen i huvudsak också 
genomförts.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-14 
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  

 



 

  Kommunstyrelsen
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§ 100 Dnr 2022-000036 

Svar på medborgarförslag - Sätt upp stängsel för att skapa en 
hundrastgård vid Blåstället, Östra Kronbergsgatan 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen sätter upp ett stängsel på en befintlig 
gräsyta vid Östra Kronbergsgatan som idag är inhägnad med stängsel på två sidor. 
Det föreslås att man sätter upp ett stängsel på den tredje sidan vilket då gör att det 
skapas en trekantig rastgård där man kan släppa sin hund 

Synpunkter har inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen som konstaterar att 
det finns ett behov av hundrastgård centralt i Lysekil. Detta har även återspeglats 
över tid i ett flertal medborgarförslag och synpunkter från kommuninvånare. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför påbörjat att iordningsställa en 
hundrastgård vid Kronbergets förskola under 2022 i samband med att området görs 
i ordning för att bli en attraktivare och tryggare plats att vistas på.  

Hela projektet inklusive hundrastgården beräknas vara klart till sommaren 2022. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-14 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

 



 

  Kommunstyrelsen
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§ 101 Dnr 2022-000076 

Svar på medborgarförslag - hundrastgård vid Bagarns hage och i 
parken mellan Drottninggatan och fontänen i Lysekil 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget framförs att Bagarns hage är en fantastiskt fin plats som i 
princip bara står och fallerar. Man föreslår därför att hägna in den och skapa en 
rastgård som skulle leda till många fina möten för både för hundar och människor.  

Det finns även en gräsplätt i parken mellan Drottninggatan och fontänen som enligt 
medborgarförslaget hade varit en perfekt plats där man skulle kunna rasta hunden i 
deras lek hage och barnen i deras.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan en tid påbörjat att iordningsställa en 
hundrastgård vid Kronbergets förskola i samband med att området görs i ordning 
för att bli en attraktivare och tryggare plats att vistas på. Hela projektet inklusive 
hundrastgården beräknas vara klart till sommaren 2022. 

Förslagsställaren föreslår Bagarns hage eller en gräsyta i parken mellan 
Drottninggatan och fontänen som plats för en eventuell rastgård. Förvaltningen 
tolkar detta som att man underförstått önskar en relativt centralt placerad 
hundrastgård vilket kan anses vara uppfyllt i och med anläggandet av den nya 
rastgården Kronbergets förskola.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 
medborgarförslaget har besvarats och dess intentionen i huvudsak också 
genomförts.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-14 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget 
vara besvarat med hänvisning till vad som framförts i förvaltningens 
tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

 



 

  Kommunstyrelsen
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§ 102 Dnr 2021-000372 

Svar på medborgarförslag - om att sätta upp gatubelysning på gång- 
och cykelväg, Skaftö, från Östersidan, Pinneberget, fram till infarten till 
Fiskebäckskil 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag föreslås att sätta upp gatljus på gång/cykelvägen från 
Östersidan (Pinneberget) fram till infarten till Fiskebäckskil. Motiveringen är att 
cykelvägen är kolsvart under höst och vinter och man drar sig för att gå/cykla där. 

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen genomför man en satsning för att få fler att 
använda cykel som transportmedel. Det jobbas för närvarande bland annat med en 
cykelplan som kommer att fastställas politiskt. I planen kommer en rad olika 
åtgärder att presenteras och det är förvaltningens förhoppning att få ekonomiska 
resurser att genomföra planen.  

När det gäller den aktuella gång- och cykelvägen från Östersidan har flera personer 
över tid hört av sig om förbättrad belysning. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
konstaterar att efterfrågan på belysning är stor på kommunens befintliga gång- och 
cykelvägar samt gångstråk.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att få till stånd en belysning på den 
aktuella cykelvägen inom 5 år.  

Det ska i sammanhanget framföras att den aktuella gång- och cykelvägen formellt 
ägs av Trafikverkets och är deras ansvar, och åtgärder förutsätter att de tillåter det. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att ha en dialog med Trafikverket om detta.  

Sammanfattningsvis kan sägas att behov av förbättrad belysning på flera av 
kommunens gång- och cykelvägar är relativt stor, och att ett kontinuerligt arbete 
pågår med en generellt ökad och förbättrad belysning, men att den aktuella gång- 
och cykelvägen inte finns med i planen för de närmaste fem åren. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-12 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

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

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

 



 

  Kommunstyrelsen
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§ 103 Dnr 2021-000377 

Svar på medborgarförslag - Belysning av gång/cykelväg på Östersidan - 
mellan Pinneberget och Fiskebäckskilskrysset 

Sammanfattning 

Detta medborgarförslag föreslår i princip samma sak som i medborgarförslag 2021-
372 (gång- och cykelväg på Skaftö) vilket gör att kommunens svar blir likalydande. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att efterfrågan på belysning är stor på 
kommunens befintliga gång- och cykelvägar. Förvaltningen framför att man inte har 
möjlighet att tillmötesgå alla önskemål direkt men att man arbetar för att få till 
stånd en belysning på den aktuella cykelvägen inom 5 år. Men detta ligger alltså inte 
inom planen för de närmaste åren.  

Det ska i sammanhanget framföras att den aktuella gång- och cykelvägen formellt 
ägs av Trafikverkets och är deras ansvar, och åtgärder förutsätter att de tillåter det. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att ha en dialog med Trafikverket om detta. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-12 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

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

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

 



 

  Kommunstyrelsen
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§ 104 Dnr 2022-000200 

Svar på medborgarförslag - Önskemål om flera basketplaner i Lysekil 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag föreslås fler basketplaner runt Lysekil, till exempel i parken 
där folk mest spenderar tid på vardagarna efter skolan och jobbet. I förslaget 
framförs att i Lysekil finns det bara fotboll, handboll, ishockey m.m. Det skulle varit 
bra med en till sport som basket som inte är så dyr och krävande. Basket har enligt 
medborgarförslaget också blivit en stor trend här i Sverige och i omvärlden bland 
ungdomar.  

Det är självfallet viktigt och angeläget att kommunens barn och ungdomar har 
möjligheter till fritidssysselsättning och diverse sportaktiviteter. Basketplaner är en 
bland många faciliteter som möjliggör utövande av sportaktiviteter, men det är en 
definitionsfråga vad man menar med basketplaner.  

Förvaltningen har varit i kontakt med fritidskontoret som menar att det idag finns 
relativt sett många platser där man idag kan utöva basket även om dessa inte är 
renodlade basketplaner, till exempel på flertalet av kommunens skolor där det 
hänger basketkorgar som dock i flera fall saknar nät eller på annat sätt inte är i 
fullgott skick. I flera fall saknas även vita kantlinjer som utmärker själva 
”basketplanen”. Det finns emellertid basketkorgar på till exempel Badhusbergets 
Multiarena som är i bra skick. 

Fritidskontoret menar att man relativt enkelt och utan några större kostnader kan 
sätta upp nya nät och dessutom komplettera merparten av dessa platser med målade 
linjer vilket gör att platsen mer får karaktären av en basketplan. Detta i sin tur 
innebär att ungdomar ges möjligheter att spela basket utifrån den sportens regler.    

Uppsättningen av befintliga basketkorgar/planer har tidigare inte finansierats av 
fritidskontoret men enligt enhetschefen på Fritidskontoret kommer man att vida de 
åtgärder och upprustning som nämnts ovan för att därmed skapa mer 
ändamålsenliga basketplaner. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-17 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
medborgarförslaget utifrån vad som framförs i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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