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Ajournering Kl. 19.15-19.25 

Beslutande  
Ledamöter 
 

Klas-Göran Henriksson (S), ordförande 
Siv Linnér (S), 1:e vice ordförande 
Jan-Olof Johansson (S) 
Charlotte Wendel Lendin (S), ersätter Christina Gustavsson (S) 
Ricard Söderberg (S) 
Margareta Carlsson (S) 
Anders Söfting (S) 
Roger Siverbrant (S) 
Jeanette Janson (LP) 
Ronald Rombrant (LP) 
Lena Hammargren (LP), ersätter Ronny Hammargren (LP) 
Bo Gustafsson (LP) 
Marie Lindgren (LP), ersätter Annette Calner (LP) 
Fredrik Häller (LP) 
Christoffer Zakariasson (SD) 
Daniel Arvidsson (SD) 
Magnus Elisson (SD) 
Tommy Westman (SD) 
Ulf Hanstål (M) 
Lars Setterberg (M), ersätter Krister Samuelsson (M) 
Wictoria Insulan (M) 
Britt-Marie Didriksson-Burcher (L), ersätter Håkan Kindstedt (L) 
Ann-Charlotte Strömwall (L) 
Stig Berlin (K), ersätter Yngve Berlin (K) 
Britt-Marie Kjellgren (K) 
Monica Andersson (C) 
Siw Lycke (C) 
Håkan Smedja (V) 
Kurt Hagel (V), ersätter Therése Persson (V) §§ 56-67 
Maria Granberg (MP) 
 

Tjänstepersoner och  
övriga närvarande 
  

Leif Schöndell, kommundirektören 
Eva Andersson, socialchef 
Johanna Eklöf, avdelningschef vård och omsorg 
Mari-Louise Dunert, kommunsekreterare  
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§§ 56-70 
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Digital signering 
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Mari-Louise Dunert  
 

Ordförande 
 
 

Digital signering 
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Klas-Göran Henriksson 
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§ 56 Dnr 2021-000215  

Muntlig information - rapport deluppdrag omvärldsanalys framtidens 
äldreomsorg 
Sammanfattning 
Eva Andersson, socialchef och Johanna Eklöf, avdelningschef för vård och omsorg 
redovisar den genomförda omvärldsanalysen för framtidens äldreomsorg, daterad 
2020-11-03. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-08, § 65, att godkänna ett projektdirektiv för 
en utredning om framtidens äldreomsorg. I direktivet beskrivs att arbetet kommer 
att genomföras i form av fyra delutredningar:  

• Framtida behov och inriktning samt lokalisering av boenden 

• Omvärldsanalys 

• Medborgardialog  

• Samverkan med föreningslivet och volontärinsatser 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för redovisningen och noterar dagens information till 
protokollet. 
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§ 57 Dnr 2021-000014  

Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i 
kommunstyrelsen, valberedningen, krisledningsnämnd samt ersättare i 
direktionen för Tolkförmedling Väst. 
Sammanfattning 
Krister Samuelsson (M) har i en skrivelse avsagt sig samtliga uppdrag inom 
kommunen, ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, 
valberedningen, krisledningsnämnd samt ersättare i direktionen för Tolkförmedling 
Väst. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2021-04-22 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelserna och tackar Krister 
Samuelsson för nedlagt arbete. 

Kommunfullmäktige översänder avsägelsen till Länsstyrelsen för ny 
sammanräkning. 

Beslutet skickas till 
Krister Samuelsson 
Länsstyrelsen 
Löneenheten 
Tolkförmedlingen Väst 
Kommunsekreteraren  
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§ 58 Dnr 2021-000014   

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige och styrelseledamot i 
Havets Hus i Lysekil AB 
Sammanfattning 
Björn Tunberg (M) har i en skrivelse avsagt sig uppdragen som ersättare i 
kommunfullmäktige och ledamot i Havets Hus i Lysekil AB. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2021-04-23 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelserna och tackar Björn Tunberg 
för nedlagt arbete. 

Kommunfullmäktige översänder avsägelsen till Länsstyrelsen för ny 
sammanräkning. 

Beslutet skickas till 
Björn Tunberg 
Länsstyrelsen 
Havets Hus i Lysekil AB 
Löneenheten 
Kommunsekreteraren  
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§ 59 Dnr 2021-000014 

Avsägelse som ledamot i valberedningen 
Sammanfattning 
Margareta Carlsson (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdragen som ledamot i 
valberedningen. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2021-05-11 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen och tackar Margareta 
Carlsson för nedlagt arbete. 

Beslutet skickas till 
Margareta Carlsson 
Löneenheten 
Kommunsekreteraren  

 



 

  Kommunfullmäktige
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-05-19 
 

9 (24) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 
E-signering: 
 E411D43A0425976A3886208C08A49491A9C88A91C3 

 

 

§ 60 Dnr 2021-000015  

Fyllnadsval till kommunstyrelsen, krisledningsnämnden och 
valberedningen 
Sammanfattning 
Ann-Charlotte Strömwall (L) nominerar Lars Björneld (L) som ledamot i 
kommunstyrelsen efter Håkan Kindstedt. 

Ulf Hanstål (M) nominerar Kristian Fred (M) som ersättare i kommunstyrelsen och 
krisledningsnämnden samt Lars Setterberg (M) som ersättare i valberedningen efter 
Krister Samuelsson. 

Ricard Söderberg (S) nominerar Marielle Stenström (S) som ledamot i 
valberedningen efter Margareta Carlsson samt som ledamot i jävsnämnden efter 
Bengt Berndtsson. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Lars Björneld som ledamot och Kristian Fred som 
ersättare i kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige godkänner Kristian Fred som ersättare i krisledningsnämnden. 

Kommunfullmäktige godkänner Marielle Stenström som ledamot och Lars 
Setterberg som ersättare i valberedningen. 

Kommunfullmäktige godkänner Marielle Stenström som ledamot i jävsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Lars Björneld 
Kristian Fred 
Lars Setterberg 
Marielle Stenström 
Lönenheten 
Nämndsekreterare 
Kommunsekreteraren 
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§ 61 Dnr 2021-000015 

Fyllnadsval till styrelsen för Havets Hus i Lysekil AB 
Sammanfattning 
Ulf Hanstål (M) nominerar Richard Åkerman (M) som ledamot i styrelsen för 
Havets Hus i Lysekil AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Richard Åkerman som ledamot i styrelsen för 
Havets Hus i Lysekil AB. 

Beslutet skickas till 
Richard Åkerman 
Havets Hus i Lysekil AB 
Kommunsekreteraren  

 



 

  Kommunfullmäktige
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-05-19 
 

11 (24) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 
E-signering: 
 E411D43A0425976A3886208C08A49491A9C88A91C3 

 

 

§ 62 Dnr 2021-000185  

Lysekils kommuns riktlinjer för styrdokument 
Sammanfattning 
Syftet med riktlinjer för Lysekils kommuns styrdokument är att fastställa en 
definition för vad som är styrdokument, skapa en enhetlig terminologi och struktur 
för de olika dokumenten samt ange beslutsnivå. Riktlinjerna avser de styrdokument 
som inte är reglerade i lagstiftning utan antas politiskt på kommunens egna initiativ.  

Styrdokumenten ska kontinuerligt vara föremål för utvärdering och uppföljning. Det 
är angeläget att styrdokumenten samordnas och att de är så konkreta, enkla och så 
få som möjligt för att skapa goda förutsättningar för styrning och uppföljning. 

Förvaltningen har gjort en översyn av dokumentet, några språkliga revideringar har 
gjorts men inga betydande revideringar är gjorda. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-05-05, § 92 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-23 
Lysekils kommuns riktlinjer för styrande dokument 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner revideringen av Lysekils kommuns riktlinjer för 
styrdokument. 

Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar  
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§ 63 Dnr 2021-000173  

Revidering av Riktlinjer för integrationsarbete i Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Lysekils kommuns arbete med social hållbarhet och integration visar på behov av att 
samordna, utveckla och effektivisera de resurser vi har för att arbeta med social 
hållbarhet och integration i våra verksamheter. Social hållbarhet innebär att alla 
människors grundläggande behov och rättigheter uppfylls. Ett socialt hållbart 
samhälle är inkluderande, jämlikt och tolerant. Där känner människor sig delaktiga i 
samhällsutvecklingen och har tillit till samhället. Att arbeta med social hållbarhet 
handlar om att skapa platser där människor trivs och kan leva ett gott liv, där de 
grundläggande mänskliga behoven tillgodoses och det finns goda förutsättningar att 
ta hand om sin hälsa. 

Integration handlar om att känna tillhörighet i samhället. Det betyder att alla ska 
känna sig som en del av det svenska samhället. Integration handlar om att olika 
grupper i samhället möts och har ett utbyte med varandra. En del ska bli en del i det 
stora.  

Utifrån detta har riktlinjer för integrationsarbete i Lysekils kommun reviderats i 
syfte att ta sikte på ett social hållbart samhälle där kommunens verksamhet är en i 
den nationella men också globala helheten i enlighet med Agenda 2030. 
Dokumentet har uppdaterats med hedersrelaterats våld och förtryck, begreppet 
social hållbarhet har lagts till på första sidan samt att AME har bytts ut till 
arbetslivsförvaltningen eftersom det gjorts en omorganisation. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-05-05, § 93 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-16 
Riktlinjer för integrationsarbete i Lysekils kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lena Hammargren (LP): En redaktionell ändring på sidan 8 i riktlinjerna gällande 
försörjningsstöd som numera ingår i arbetslivsförvaltningens uppdrag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer reviderade riktlinjer för integrationsarbete i Lysekils 
kommun, med de redaktionella ändringarna. Riktlinjerna gäller även för de helägda 
kommunala bolagen. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Helägda kommunala bolag 
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§ 64 Dnr 2021-000165  

Redovisning över obesvarade medborgarförslag 2021 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har elva obesvarade medborgarförslag, var av ett förslag har 
återremitterats från kommunstyrelsen. Från redovisningen 2020-11-18, § 148 har 
kommunfullmäktige behandlat fem medborgarförslag och under samma period har 
det inkommit åtta nya medborgarförslag till kommunstyrelseförvaltningen för 
beredning. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-05-05, § 95 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-06 
Förteckning över obesvarade medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av obesvarade medborgarförslag våren 
2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 65 Dnr 2021-000166  

Redovisning över obesvarade motioner 2021 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30, ska kommunstyrelsen två gånger 
om året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 

Totalt har kommunstyrelsen 15 obesvarade motioner. 

Från redovisningen 2020-11-18 § 149 har kommunfullmäktige behandlat  
13 motioner. Från senaste redovisningen har 8 nya motioner lämnats in till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-05-05, § 96 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-06 
Förteckning över obesvarade motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av obesvarade motioner våren 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 66 Dnr 2020-000539  

Svar på motion från Maria Granberg (MP) om att skydda havets 
ålgräsängar 
Sammanfattning 
Maria Granberg (MP) har i en motion föreslagit att skydda havets ålgräsängar och 
att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med övriga berörda 
nämnder i kommunen inrätta marina biotopskyddsområden för ålgräs.  

Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt remissvar ställt sig positiv till motionen och 
beslöt också att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna för var det 
finns ålgräs, vad ett inrättande innebär samt vilka ekonomiska medel som krävs för 
inrättandet.  

Kommunstyrelseförvaltningen har ingen avvikande uppfattning och tolkar 
samhällsbyggnadsnämndens uppdrag till sin förvaltning, som att man underförstått 
är positiv till motionen och dess förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-05-05, § 97 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-15 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-30, § 40 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-12-16, § 161 
Motion 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Granberg (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutet skickas till 
Maria Granberg 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 67 Dnr 2019-000322  

Svar på motion från Ulf Hanstål (M), Ronald Rombrant (LP) - Lysekils 
företagare förtjänar bättre service 
Sammanfattning 
Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) har i en motion föreslagit 

att Rättviksmodellen snarast genomförs i Lysekils kommun,  

att i de fall gemensamma beslut behöver fattas med samverkande kommuner i 
miljönämnden, samtal för att fatta sådana beslut snarast påbörjas.  

Motionen har varit remitterad till miljönämnden i mellersta Bohuslän. Nämndens 
beslut blev att föreslå kommunstyrelsen i Lysekils kommun att avslå motionen på att 
införa just Rättviksmodellen i Lysekils kommun. Rättviksmodellen har sitt ursprung 
i ett annat nuläge än det som Lysekil befinner sig i idag och kommer därför inte att 
kunna ge de effekter på klättring i näringslivsranking som förväntas. 

Kommunstyrelseförvaltningen delar miljönämndens bedömning att ett införande av 
den så kallade Rättviksmodellen inte skulle leda till den förbättring av Svenskt 
Näringslivs ranking av företagsklimatet som motionärerna eftersträvar. 

I sammanhanget kan noteras att på nationell nivå har regeringen beslutat om en ny 
förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen som bland annat innebär att 
obligatorisk efterhandsdebitering införs. Efterhandsdebitering blir obligatorisk 
tidigast från år 2022. För att kommunerna ska hinna fatta nödvändiga taxebeslut 
och ställa om sin verksamhet kommer det att vara möjligt att tillämpa nuvarande 
bestämmelser om årlig avgift till och med december 2023.  

Miljönämnden har med anledning av den nya avgiftsförordningen påbörjat en 
planering för ny riskklassning av alla livsmedelsverksamheter samt arbete med att ta 
fram en ny taxa. 

I och med den nya avgiftsförordningen har alltså en beståndsdel i Rättviksmodellen 
blivit obligatorisk för kommunerna. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-05-05, § 98 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-22 
Beslut från Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Motionen 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-10-23, § 109 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Hanstål (M): Bifall till motionen.  

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

Monica Andersson (C), Wictoria Insulan (M), Daniel Arvidsson (SD) och Ronald 
Rombrant (LP): Bifall till Ulf Hanståls förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst till kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst till Ulf Hanståls m.fl. förslag 

Omröstningsresultat 
Med 9 ja-röster, 16 nej-röster och 5 ledamöter som avstår beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla motionen. (Bilaga 1) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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Bilaga 1 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 67 

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

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

LP  Jeanette Janson X  X  
LP Ronald Rombrant  X  X  
LP Ronny Hammargren Lena Hammargren X  X  
LP Bo Gustafsson    X  X  
LP  Annette Calner Marie Lindgren X  X  
LP Gert-Ove Forsberg  - - - - 
LP Fredrik Häller   X  X  
SD Christoffer Zakariasson  X  X  
SD Daniel Arvidsson X  X  
SD Magnus Elisson  X  X  
SD Tommy Westman  X  X  
S Klas-Göran Henriksson X X   
  29 9 16 5 
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§ 68 Dnr 2019-000376  

Svar på motion från sverigedemokraterna angående politikers arvoden 
samt ersättningar 
Sammanfattning 
Christoffer Zakariasson, Daniel Arvidsson, Magnus Elisson och Tommy Westman 
(SD) har i en motion föreslagit att förtroendevalda inom Lysekils kommun inte ska 
ta del av höjningar av arvoden och ersättningar så länge det pågår besparingar inom 
kommunens verksamheter. Man menar att de förtroendevalda i kommunen ska gå 
före och visa återhållsamhet.  

Arvoden och ersättningar inom Lysekils kommun utgår enligt Reglemente för 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Enligt detta utgör 
riksdagsledamöternas arvoden bas för att beräkna förtroendevaldas arvoden. Att 
inte höja arvodena när riksdagsledamöternas arvoden ändras skulle innebära ett 
avsteg från det reglemente som kommunfullmäktige fastställt. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-05-05, § 99 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-22 
Motionen 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-10-23, § 113 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Elisson (SD): Att återremittera ärendet så att motionen åter tas upp vid 
nästa fastställande av arvodeshöjningar. 

Stig Berlin (K): Bifall till motionen. 

Maria Granberg (MP), Jan-Olof Johansson (S), Ricard Söderberg (S) Jeanette 
Janson (LP), Monica Andersson (C) och Ronald Rombrant (LP): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Ulf Hanstål (M), Ann-Charlotte Strömwall (L) och Daniel Arvidsson (SD): Bifall till 
Magnus Elissons förslag. 

Ajournering 
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 19.15-15.25. Efter 
ajournering genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att 
kommunfullmäktige är samlad med 23 ordinarie, 6 ersättare och 2 frånvarande. 

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

Ordförande ställer Stig Berlins förslag mot kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 69 Dnr 2021-000202  

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johnsson från Håkan 
Smedja (V) - CEMR-deklarationen för jämställdhet 
Sammanfattning 
Lysekils Kommun har som jag förstår det undertecknat CEMR-deklarationen för 
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.  

På SKR s hemsida står att läsa: 

"CEMR-deklarationen är ett verktyg för kommuner och regioner att integrera 
jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska 
verksamheten. Deklarationen omfattar alla aspekter av verksamheten, det vill säga 
såväl det politiska arbetet som arbetsgivarfrågor och servicen till invånarna".   

CEMR:s jämställdhetskommitté har författat ett Positionspapper. Bestående av 
nedanstående 10 punkter: 

• Ett starkare politiskt åtagande för jämställdhet på alla nivåer i Europa 
• Öka andelen kvinnor i politiska församlingar och jämn fördelning av makt 

och inflytande 
• Sätt stopp för mäns våld mot flickor och kvinnor 
• Stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden och ekonomiska 

självständighet 
• Underlätta att kombinera arbete och familjeliv 
• Höja medvetenheten om hur ojämställdhet skapas och återskapas i samhället 
• Jämställd tillgång till välfärdstjänster, service och resurser 
• Jämställdhet som europeiskt kärnvärde i internationella sammanhang 
• Jämställdhetsperspektiv i flykting- och migrationspolitiken 
• Finansiering av lokalt jämställdhetsarbete.  

Dessa 10 punkter beskriver kort hur omfattande och väl genomarbetad CEMR-
deklarationen är.  

Genom att skriva under CEMR deklarationen förbinder sig Lysekils kommun att 
arbeta mot en jämställd kommun.  

Hur går det arbetet mot en jämställd kommun i Lysekil till?  

Kommunen har genom undertecknandet av CEMR-deklarationen förbundit sig att 
redovisa resultat av arbetet.  

Har vi gjort eller påbörjat en sådan redovisning? 
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Svar från kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson:  
Varje arbetsgivares arbete med likabehandling ska utgå från diskrimineringslagen 
som säger att man ska planera sitt jämställdhetsarbete utifrån ett 
likabehandlingsperspektiv. Arbetet med likabehandling, jämställdhet och mångfald 
ska integreras i den dagliga verksamheten och ge medarbetare, invånare och brukare 
lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 

Lysekils kommuns arbete för ökad jämställdhet utgår från de riktlinjer för 
likabehandling som kommunfullmäktige fastställde 2017. Riktlinjerna syftar till att 
motverka diskriminering och ge varje person likvärdiga förutsättningar och 
möjligheter oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
eller ålder. 

Hur går det arbetet mot en jämställd kommun i Lysekil till?  

I enlighet med kommunens jämställdhetsplan har arbetet bedrivits inom områdena 
arbetsförhållanden, förvärvsarbete och föräldraskap, rekrytering och 
kompetensförsörjning, frihet från trakasserier samt jämställda löne- och 
anställningsvillkor. Planen upptar mål för de olika områdena, vilka åtgärder som ska 
sättas in och vem som är ansvarig för att de genomförs. Ändrad lagstiftning gör att 
jämställdhetsplanen nu ersätts av likabehandlingsplan med aktiva åtgärder inom 
jämställdhet, mångfald och icke diskriminering. Utifrån den nya planen lyfts 
följande områden fram: 
 

• Arbetsförhållanden. Att vi har tydliga rutiner för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet med fokus på både den fysiska arbetsmiljön och den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

• Löner och anställningsvillkor. Att det finns tydliga riktlinjer och rutiner för 
lönesättning. 

• Rekrytering och befordran. Att det finns en tydlig rekryteringsprocess som 
baseras på kompetens där icke-diskriminering och ett jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv finns med i samtliga steg av rekryteringsprocessen.  

• Utbildning och övrig kompetensutveckling. Att satsa brett på 
kompetensutveckling. 

• Förena arbete och föräldraskap Att det finns tydlig information om vilka 
rättigheter som anställda har vid föräldraledighet. 

• Sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling. Att rutin 
för förhindrande av trakasserier och kränkande särbehandling är 
implementerad i organisationen. 
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Kommunen har genom undertecknandet av CEMR-deklarationen 
förbundit sig att redovisa resultat av arbetet.  

Har vi gjort eller påbörjat en sådan redovisning? 

Sedan jämställdhetsplanen fastställdes i kommunfullmäktige har uppföljning av 
planen skett så som anges i kommunens styrmodell. Samma kommer att ske för 
likabehandlingsplanen. Samtliga chefer följer upp arbetet och sammanställning görs 
i verksamhetens årsredovisning. En checklista håller på att tas fram och beräknas bli 
färdig under 2021 där cheferna redovisar sitt arbete kring jämställdhet, mångfald 
samt icke diskriminering. Personalavdelningen har det övergripande ansvaret att 
följa upp, utvärdera, reflektera, analysera och dra slutsatser av hur 
jämställhetsarbetet fungerar i verksamheten. Redovisning av kommunens arbete för 
likabehandling kommer att ske ihop med redovisning av kommunens hela 
arbetsmiljöarbete.  
 
 

Håkan Smedja tackar för svaret. 
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§ 70 Dnr 2021-000187  

Anmälningsärende till kommunfullmäktige 2021-05-19 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärenden i protokoll 2021-05-19:  

• Dom från förvaltningsrätten i Göteborg, överklagat beslut från KF 2020-09-
16, § 100 - Överklagan avslås 

• Granskningsrapport från PwC, Lysekil inköp och upphandling 

• Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige  

• Länsstyrelsens granskning av överförmyndarens verksamhet hos 
samverkande överförmyndare  
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