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§ 1 Dnr 2021-000001  

Muntlig information på kommunstyrelsen 
Sammanfattning 
Kristina Von Schenck, projektledare redovisar förslag till bostadsförsörjningsprogram 
för Lysekils kommun. Kommunen ansvarar för att planera för bostadsförsörjningen 
samt för planläggning och andra åtgärder som gör att bostäder kan byggas. 

Kommunen ska enligt lag planera för att alla i kommunen ska få möjlighet att leva i 
goda bostäder, men kommunerna själva bygger normalt sett inte några bostäder. 
Rollen är i stället att skapa goda förutsättningar för tillkomsten av bostäder. 

 

Eva-Marie Magnusson, ekonomichef, lämnar information om preliminärt bokslut 
för 2020. Kommunen redovisar ett positivt resultat på 47,5 mnkr. 
Bokslutsinformation kommer att skickas ut till samtliga ledamöter i 
kommunstyrelsen och informationen kommer att finnas på kommunens hemsida. 

 

Joakim Hagetoft, säkerhetsstrateg lämnar information och utvärdering av 
trygghetsarbetet samt en nulägesrapport. 

Samordnande ledningsfunktion direkt underställd kommundirektören har varit 
viktigt för koordineringen av det kommunövergripande arbetet och skapa driv och 
tempo. 

Organisationen har utvecklats mycket och verksamheter och medarbetare vågar ta 
fler initiativ nu än innan det förstärkta trygghetsarbetet. Det förstärkta 
trygghetsarbetet har gjort att verksamheter har blivit tvungna att jobba tillsammans 
och det har i sin tur gett ökad trygghet när man ser gemensamma positiva resultat. 
Lärdomen att det är viktigare att våga göra något än att inte göra något alls. 

Det förstärkta trygghetsarbetet går nu in i den särskilda samverkansorganisationen 
som beskrivs i det föreslagna styrdokument som nu lämnats till kommunstyrelsen 
och fullmäktige, riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. 

Samlad lägesbild, det förstärkta trygghetsarbetet har resulterat i minskad social oro. 
Fältteamens och verksamheternas rapporter vittnar om en lugn och trygg situation 
generellt sett i Lysekils kommun där fältteamet har många positiva samtal med barn 
och unga. Enstaka allvarliga händelser sker som tenderar att väcka mycket ilska och 
oro hos allmänheten att utsättas för brott. Det är viktigt att hålla i och hålla ut i 
trygghetsarbetet och hålla ett fortsatt driv i arbetet över förvaltnings- och 
organisationsgränser. 

 

Stina Norén, planhandläggare, lämnar information om samrådshandling för Södra 
Hamnen 13:1 m.fl., Hotellet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
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§ 2 Dnr 2021-000031  

Dialog och information om infrastrukturfrågor  
Sammanfattning 
Jörgen Ryding, Sara Blomqvist, Patrik Alenklint, Erica Kvist från Trafikverket är 
inbjudna för att informera om den fortsatta processen av Lysekilsbanan. 
Information lämnades bland annat om den fortsatta beslutsgången av 
Lysekilsbanan. Kommunen med flera andra instanser kommer att få möjlighet att 
yttra sig i en remissrunda senare under året. 

 

Michael Johansson, chef på avdelningen för hållbar utveckling, informerar om fast 
förbindelse över Gullmarn. Utredningar har gjorts på både traditionell bro och 
tunnel, nuvarande hypotes är att en flytbro är det mest rimliga alternativet. 
Fyrbodals kommunalförbund har spelat in objektet som en brist i den regionala 
infrastrukturplanen. 

En fast förbindelse är en prioriterad fråga för näringslivet som under senare år har 
drivits av Näringslivscentrum och kommunen tillsammans. En ekonomisk kalkyl har 
tagits fram som utgår från att regionala infrastrukturmedel inte tas i anspråk samt 
att en broavgift tas ut. För att komma vidare i arbetet krävs en bearbetning av 
regionens och riksdagens politiker vilket förutsätter att projektet är väl förankrat 
bland de politiska partierna lokalt i kommunen. Dialog om inriktning och 
fortsättning tas upp på kommande möten. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antecknar informationen. 
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§ 3 Dnr 2019-000389  

Uppföljning av intern kontroll för 2020  
Sammanfattning 
Sammanställning av nämndernas och de kommunala bolagens uppföljningar av den 
interna kontrollen 2020 redovisas till kommunstyrelsen som har det övergripande 
ansvaret för den interna kontrollen.  

Alla nämnder och kommunala bolag har utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer 
utfört intern kontroll. Inom de områden där det framkommit brister har det 
beslutats om åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-22 
Sammanställning av nämndernas och de kommunala bolagens interna kontroll 
2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av sammanställning av intern kontroll för år 2020. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Kommunrevisionen 
PwC 
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§ 4 Dnr 2020-000434  

Intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen 
Sammanfattning 
Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister 
som kan förekomma i verksamheten.  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-07 att granska följande processer/rutiner 
under 2021: 

• Följsamhet av e-postrutinen 
• Följsamhet av chefsplattformen 
• Följsamhet av medarbetarplattform 

Den interna kontrollplanen redovisar hur granskningarna ska genomföras för att 
kontrollera att processer och rutiner efterlevs. Genomförd granskning utifrån planen 
återrapporteras till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-12 
Intern kontroll - plan 2021 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till intern kontrollplan 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Kommunrevisionen 
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§ 5 Dnr 2020-000584  

Yttrande över samrådshandlingen för Södra hamnen 13:1 m.fl., Hotellet, 
Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Södra 
Hamnen 13:1. Fastigheten inrymmer Hotel Lysekil. 

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad på nuvarande Hotel 
Lysekils innergård samt addera bostadsändamål till tillåten användning.  

Planförslaget överensstämmer väl med översiktsplanen för Lysekils kommun, ÖP 06 
och övriga berörda styrdokument. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-13 
Checklista för granskning av detaljplan 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka yttrandet över samrådshandling för Södra 
Hamnen 13:1 Lysekils kommun med beaktande av bifogade synpunkter enligt bilaga 1 
till samrådshandling. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 6 Dnr 2020-000572  

Remissvar - En utvecklad organisation för lokal statlig service  
Sammanfattning 
Lysekils kommun är inbjuden som remissinstans för utredningen ”En utvecklad 
organisation för lokal statlig service”.  

Förvaltningen har efter att tagit del av utredningen kommit fram till följande:  

Förvaltningen ser mycket positivt på den utveckling och samordning av statlig 
service som föreslås i utredningen.  

Förvaltningen ser positivt på utredningens förslag men att Statens servicecenter 
etablerar ett ”små kontor” i Lysekils kommun i stället för ett flexikontor.  

Förvaltningen föreslår att Lysekils kommun ställer sig positiv till en 
etableringslösning där kommunal och statlig förvaltning samordnas i gemensamma 
lokaler. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-07 
Missiv Remiss av promemorian DS 2020-29 
Remissvar 
Remiss 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till remissvar på 
utredningen ”En utvecklad organisation för lokal statlig service. 

Beslutet skickas till 
Finansdepartementet 
Jesper Östling Palme 
Avdelningen för hållbar utveckling 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 7 Dnr 2020-000531  

Återrapport av budget för rådet för folkhälsa och social hållbarhet 
Sammanfattning 
Rådet för folkhälsa och social hållbarhet har vid sammanträde 2020-11-16 beslutat 
om fördelning av folkhälsomedel 2021. 

Budgeten omfattar, vid sidan av medfinansiering av folkhälsostrategtjänsten, också 
medfinansiering av en 50 procent tjänst som processtödjare för barnrättsarbete 
mars 2020-mars 2022. Utöver detta kommer medel riktas för insatser som går i 
linje med den rapport om social oro som togs fram under 2020. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-08 
Budgetunderlag folkhälsoinsatser 2021 
Informationsfolder folkhälsomedel 2021 
Protokollsutdrag från sammanträde 2020-11-16 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av budget för folkhälsomedel 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 8 Dnr 2020-000524  

Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 - Rekommendation att 
anta planen 
Sammanfattning 
En länsgemensam handlingsplan för suicidprevention har tagits fram av en 
partsgemensam grupp. Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva 
åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra 
en gemensam grund för kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete. Det 
kan även utgöra grund för samarbete med andra aktörer. Handlingsplan för 
suicidprevention skickades i november 2019 på remiss till huvudmännen och 
Lysekils kommun besvarade denna. Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund 
rekommenderar medlemskommunerna att anta Handlingsplan för suicidprevention.  

Förvaltningens bedömning är att handlingsplan för suicidprevention i Västra 
Götaland 2020-2025 är ett mycket bra stöd i det lokala arbetet med psykisk hälsa 
och suicidprevention. Det lokala arbetet med handlingsplan psykisk hälsa pågår och 
följs upp i den lokala närsjukvårdsgruppen och på samma vis kommer arbetet med 
handlingsplan för suicidprevention genomföras.  

Lysekils kommuns ställningstagande föreslås därför vara att anta handlingsplan för 
suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-08 
Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 
Missiv från Västkom 
Missiv från Fyrbodal kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025. 

Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
Västkom 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 9 Dnr 2020-000518  

Driftstöd Fyrstads Flygplats AB (FFAB) 2021  
Sammanfattning 
Lysekils kommun äger 1 procent av Fyrstads Flygplats AB och anslår årligen 
tillsammans med övriga ägarkommuner, Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla ett 
verksamhetsanslag som ska täcka flygplatsens förluster. Det är ytterst få regionala 
flygplatser i Sverige som kommersiellt kan stå på egna ben.  

För flygplatser som finansieras av flera kommuner och regioner kan bidraget ges till 
den kommun där flygplatsen är geografiskt placerad och som ansvarar för 
utbetalningen till flygplats/flygplatsbolaget. I detta fall är det Trollhättans Stad och 
då behöver samägaren (Lysekils kommun) göra en hänvisning till den 
utbetalningsansvariga kommunens bedömning av att samtliga villkor i 
kommissionens förordning är uppfyllda. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-18 
Protokollsutdrag från Trollhättans Stad 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 315 000 kronor till Fyrstads Flygplats AB för 
täckning av förluster under år 2021.  

Kommunstyrelsen beslutar att medlen överförs till Trollhättans Stad som ansvarar 
för utbetalning till Fyrstads Flygplats AB och som gör bedömningen av att samtliga 
villkor i kommissionens förordning är uppfyllda. 

Kommunstyrelsen beslutar att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i 
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa 
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 
och 108 i fördraget, artikel 56 a. 

Beslutet skickas till 
Trollhättans Stad 
Fyrstads Flygplats AB 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 10 Dnr 2020-000028  

Omvärldsanalys avseende äldreomsorgen  

Sammanfattning 

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. Den andra delutredningen, 
Omvärldsanalys, har nu tagits fram av socialförvaltningen och redovisats i en 
rapport daterad 2020-11-03.  

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att rapporten kommer att vara ett värdefullt 
underlag i socialnämndens fortsatta utvecklingsarbete avseende äldreomsorgen.  

Sedan socialförvaltningens rapport färdigställdes har regeringens 
Coronakommission i december lämnat en första delredovisning med fokus på 
smittspridning inom vård och omsorg om äldre. Vidare har regeringen tillsatt en 
utredning med uppdraget att föreslå en äldreomsorgslag. Utredningens slutsatser 
kommer naturligtvis att ha stor betydelse för hur äldreomsorgen i kommunen ska 
bedrivas.  

Det är socialnämnden som är ansvarig nämnd för äldreomsorgen. Förvaltningen 
föreslår att rapporten överlämnas till nämnden som underlag för det fortsatta 
arbetet med verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-14 
Omvärldsanalys, rapport från deluppdrag 2 inom Lysekils kommuns utredning om 
framtidens äldreomsorg 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yngve Berlin (K): Avslag på förvaltningens förslag, återremiss på ärendet så att 
utredningen ”Omvärldsanalysen” blir föremål för remiss till partierna för att sedan 
behandlas av kommunfullmäktige. 

Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

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

Reservation 

Yngve Berlin (K) anmäler skriftlig reservation. 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten Omvärldsanalys till 
socialnämnden som underlag för det fortsatta arbetet med verksamhetsutveckling 
inom äldreomsorgen i Lysekils kommun. 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 
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Reservation från Yngve Berlin (K) mot kommunstyrelsens beslut 2021-01-27 – 
Omvärldsanalys avseende äldreomsorgen 
 

På mindre än tre månader har två utredningar om Lysekils äldreomsorg passerat 
kommunstyrelsen, utan debatt om innehållet.  
 

Först en statistikspäckad konsultutredning om vård och omsorg i Lysekils kommun. 
Där det trots konstaterandet, att antalet äldre i kommunen stadigt kommer att öka, 
drar slutsatsen att behovet av platser på Särskilt boende kommer att minska. Denna 
märkliga ekvation löses med rådet att i större utsträckning vårda dementa och 
somatiskt sjuka i hemmet. Om den vårdformen ska bli ”kostnadseffektivt” 
förutsätter det att biståndsbedömningen (som konsulten anser vara för frikostig) 
skärps och tillåts bli regulator för att balansera behov mot budget.   
 

På veckans KS möte (27/1) ”behandlades” den andra utredningen. En 
omvärldsanalys i samma ämne. Med stöd av diverse statliga utredningar slår man 
fast att, ”demografiska utvecklingen pekar mot att ett allt större antal multisjuka 
äldre med komplexa och långvariga vårdbehov kommer att vårdas i hemmet” (sid 
15). 
 

Inte det minsta förvånande har dessa båda utredningar, regeringens ”omställning 
till Nära Vård” som ledsagare. Det har så att säga varit i säck innan det kom i påse. 
Och misstagen från Ädelreformen -92, riskerar att upprepas. 
 

Vård i hemmet och artificiell intelligens skall skapa en ”kostnadseffektiv 
äldreomsorg med bibehållen kvalitet” (sid 2).  
 

Självklart skall all samhällsservice vara kostnadseffektiv, och digitala verktyg kan 
vara en tillgång, men i vilken utsträckning ”artificiell intelligens” och vård i hemmet, 
kan ersätta ”human intelligens” och trygg vård och omsorg, för exempelvis 
”multisjuka äldre” måste kunna diskuteras och ifrågasättas. 
 

Med en planerad låg tillgång på Särskilt Boende SÄBO, kommer pressen på 
hemtjänsten och anhöriga, inte minst till ”multisjuka äldre”, (Hemtjänstens nya 
målgrupp?) att bli än värre. 
 

Frånsett åtgärder för minskad smittspridning i Corona tider, så är det mer mänsklig 
kontakt och trygghet, de sjuka äldre behöver, inte mindre.  
 

Inte ”artificiell intelligens”, övervakningssystem och nivåvarnare på blöjor. ”Nära 
Vård” konceptet och digitaliseringen ”kan leda till en minskning av personalen 
inom vård och omsorg med 7 procent” Vilket framställs som något positivt i 
utredningen. (sid 18). 
   

Mitt yrkande: Att utredningen ”Omvärldsanalysen” blir föremål för remiss till 
Partierna för att sedan behandlas av kommunfullmäktige.  
Detta förslag ogillades av övriga KS, därför denna reservation. 
 
 
Yngve Berlin Kommunistiska Partiet Lysekil, den 28 januari 2021 
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§ 11 Dnr 2021-000037  

Riktlinjer för utövande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till styrdokument som 
beskriver hur kommunstyrelsen hanterar sitt uppdrag att utöva uppsikt över 
nämnder och bolag med flera kommunala verksamheter.  

Mot bakgrund av att kommunallagen inte närmare definierar vad det innebär att 
utöva uppsikt har förvaltningen identifierat ett behov av att detta förtydligas. Det är 
viktigt att uppnå en samsyn kring vad den så kallade uppsiktsplikten innebär. 

Utgångspunkten är att uppsikten utövas inom ramen för kommunens styrmodell 
med de ordinarie planerings- och uppföljningsprocesserna och de aktiviteter som är 
kopplade till dessa. Det innebär att uppsikten inte är en egen sidoordnad process 
utan en del av att arbeta enligt styrmodellen. Som komplement till detta får 
kommunstyrelsen möjlighet att ta del av protokoll och annan dokumentation. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-19 
Riktlinjer för utövande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): Att ärendet återremitteras för dels förtydligande av 
roller/uppgifter/ansvar mellan kommunstyrelsens presidie och kommunstyrelsens 
ledamöter, dels klargörande i kommunstyrelsens reglemente huruvida 
kommunstyrelsen ska ansvara för regelbundna dialogmöten med 
företagsledningarna.      

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 12 Dnr 2021-000027  

Tidplan för uppföljningsdialoger 2021 
Sammanfattning 
I samband med uppföljningsrapporter genomförs dialoger mellan kommunstyrelsen 
presidium och respektive nämnds presidium samt berörda tjänstepersoner och 
dialogerna är en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Tidplan för dialoger beslutas 
av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-07 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner tidplan för uppföljningsdialoger 2021. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
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§ 13 Dnr 2021-000017  

Tidplan för budgetprocessen år 2022 
Sammanfattning 
Förvaltningen har utarbetat en tidplan för budgetprocessen inför år 2022. 

Tidsplanen för budget 2022 och plan 2023–2024 är en del av kommunens 
styrmodell och innefattar fler olika aktiviteter i form av dialog och beslut.  

Avsikten är att budgetprocessen ska bli så tydlig och effektfull som möjligt samt att 
alla är införstådda med syftet med de olika aktiviteterna. Parallellt med dessa 
aktiviteter förutsätts att det sker en partipolitisk process kring budget 2022. 

Då vi lever i pandemitider kommer information och träffar att ske digitalt via Teams, 
processen under 2021 måste anpassas till rådande omständigheter. 

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar fram budgetförslaget i samråd med de 
styrande partierna. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-14 
Lysekils kommuns budgetprocess för år 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer budgetprocessen för år 2022. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
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§ 14 Dnr 2021-000050  

Rekrytering av ny kommundirektör 
Sammanfattning 
Kommundirektören Leif Schöndell har aviserat sin avgång med pension till 
sommaren 2021. En rekrytering av ny kommundirektör behöver därför genomföras. 
Efter samråd med kommunstyrelsens ordförande har förvaltningen genomfört en 
upphandling av en extern rekryteringskonsult.  

Det är kommunstyrelsen som beslutar om tillsättning av kommundirektör. En 
förutsättning för att kunna attrahera kvalificerade kandidater, som idag kanske 
sitter på en chefstjänst i en annan kommun, är dock att processen fram till 
slutintervjuerna hålls inom en mindre krets, förslagsvis kommunstyrelsens 
presidium. Till intervjuerna av slutkandidaterna kan lämpligen ytterligare två 
ledamöter ur kommunstyrelsen utses att delta i syfte att bredda delaktigheten inför 
det kommande beslutet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-26 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt presidiet att leda processen avseende 
rekrytering av ny kommundirektör i enlighet med vad som redovisas i 
tjänsteskrivelsen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Kommunstyrelsens presidium 
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§ 15 Dnr 2021-000019  

Delegationsbeslut  
Sammanfattning 
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelseförvaltningen. 

Kommundirektör 

− Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling 

− Direktupphandling rekrytering - upphandlingsprotokoll och beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll 27 januari 2021. 
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§ 16 Dnr 2021-000005  

Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2021-01-27 
Sammanfattning 

• Protokoll från LysekilsBostäder AB 2020-12-16 med bilagor 

• Styrelseprotokoll Havets Hus i Lysekil AB 2020-12-15 

• Styrelseprotokoll Havets Hus i Lysekil AB 2020-11-17 

• Protokoll från Lysekils Hamn AB 2020-11-24  

• Protokoll från Lysekils Hamn AB 2020-10-20 

• Protokoll Direktionen Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 2020-12-03, 
ny ordförande 

• Meddelande - Överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner om Välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021 

• Meddelande från styrelsen - Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) inom området psykisk hälsa och 
suicidprevention 2021-2022 

• Svar från KHF Lysekils Omsorgsbostäder enligt beslut i kommunstyrelsen 
2020-09-02, § 139 

• Protokollsutdrag SON 2020-12-14 - interns kontroll 2021 

• Protokollsutdrag SON 2020-12-14 - sammanställning placering 

• Protokollsutdrag SON 2020-12-14 - inriktning och beslut angående 
äldreomsorg Skaftö 

• Protokollsutdrag SON 2020-12-14 - Budget 2021 

• Folkhälsobudget Inriktning 2021 

• Protokollsutdrag MIMB 2020-12-09 - Kontrollplan livsmedel 2021-2023 

• Protokollsutdrag MIMB 2020-12-09 - Uppföljning av trängseltillsynen 
sommaren 2020 

• Om en långsiktig finansiering av strandstädning på Västkusten 

• Dom 2020-12-07 - mål nr 8209-20 - Klaganden - Motpart Lysekils kommun 
- överklagat delegationsbeslut för samhällsbyggnadsnämnden i Lysekils 
kommun 2020-05-05, dnr SBN MG-2019-500 - Saken laglighetsprövning 
enligt kommunallagen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden till protokollet den 
27 januari 2021. 
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§ 17 Dnr 2021-000002  

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör  
Sammanfattning 
Kommundirektören informerar om: 

• Den 22 januari avslutades det förstärkta trygghetsarbetet i dess 
hittillsvarande projektform med fredagsavstämningar och samordnande 
ledningsfunktion. Det förstärkta trygghetsarbetet går nu in i den särskilda 
samverkansorganisationen som beskrivs i det föreslag till nytt styrdokument 
som finns på dagens dagordning.  
 

Det innebär att trygghetsarbetet kommer vara en fortsatt prioriterad fråga i 
alla verksamheter inom Lysekils kommun under lång tid framöver. Vidare 
kommer en ny enhet kallad Ung Utveckling att skapas inom 
utbildningsförvaltningen med uppdraget att bedriva ett förebyggande arbete 
med barn och unga som målgrupp. Basen i den utgörs av fältsekreterare från 
socialförvaltningen och fritidsgårdsverksamheten från 
utbildningsförvaltningen. Enheten kommer även att ansvara för flera av de 
aktiviteter som startats inom det förstärkta trygghetsarbetet.  

• Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-02, § 139 i samband med yttrandet 
över samrådshandlingar för Tuntorp 4:156 att kommundirektören skulle 
inhämta information från KHF Lysekils Omsorgsbostäder om hur föreningen 
avser att hålla isär tillgångar och skulder som omfattas av kommunens 
borgensåtagande. Svar från KHF Lysekils Omsorgsbostäder redovisas under 
anmälningsärenden för dagens sammanträde. 

 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

• Digitalt möte den 26 januari med Trafikverket gällande infrastrukturplan 
regionala vägar i Fyrbodal. 

• Möte den 28 januari med Fyrstads Flygplats 

• Digitalt möte med Vattenmyndigheten, Västerhavet kring det pågående 
samrådet om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för 
vattenarbetet 2021–2027. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 18 Dnr 2020-000196  

Förslag till bostadsförsörjningsprogram för Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Kommunerna är skyldiga att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lag, 
Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Riktlinjerna ska 
innehålla kommunens mål för bostadsbyggandet och för utvecklingen av 
bostadsbeståndet. 

Bostadsförsörjningsprogrammet för Lysekils kommun beskriver Lysekils kommuns 
mål för bostadsförsörjningen. Ett antal riktlinjer utgör den övergripande strategin i 
bostadsförsörjningsprogrammet. Programmet innehåller också kommunens 
planerade insatser. 

Lysekils kommun antog hösten 2018 riktlinjer för bostadsförsörjningen baserat på 
de delar i kommunens boendestrategi 2012 som handlar om bostadsförsörjning. 
Avsikten är att bostadsförsörjningsprogrammet ska ersätta kommunens nuvarande 
riktlinjer för bostadsförsörjningen. 

Förslaget har varit utskickat på remiss till Länsstyrelsen i Västra Götaland och till 
kommunerna Uddevalla, Sotenäs och Munkedal. Yttrande har inkommit från alla 
remissinstanser och samtliga remissinstanser har ställt sig positiva till det 
utskickade förslaget till bostadsförsörjningsprogram för Lysekils kommun. 

Programmet är kompletterat utifrån Länsstyrelsens inkomna synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-11 
Bostadsförsörjningsprogram för Lysekils kommun 
Bilaga 1 Mål och strategier som har beaktats i bostadsförsörjningsprogrammet 
Bilaga 2 Kartor över planberedskap bostäder maj 2020 
Bilaga 3 Statistik Lysekilsbostäder AB 
Bilaga 4 Fritidshus Landsbygd 
Bilaga 5 Fritidshus Lysekils tätort 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
bostadsförsörjningsprogram för Lysekils kommun. Bostadsförsörjningsprogrammet 
gäller även för kommunens helägda bolag. Bostadsförsörjningsprogrammet ersätter 
kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 19 Dnr 2021-000056  

Antagande av detaljplan för Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 
m.fl., Lysekil 
Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har, tagit fram ett förslag till detaljplan för bostäder i 
Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m fl. sydost om bostadsområdet Torpet. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17, § 236 att för egen del att godkänna 
detaljplanen samt att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande.   

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av 70–100 bostäder. Planen medger 
utbyggnad med friliggande villor, parhus, radhus eller flerbostadshus samt mark för 
förskola.  

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att detaljplanen följer ÖP06, 
Boendestrategi samt Markförsörjningsstrategi. Förvaltningen har därför inget att 
tillägga. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-20 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-12-17, § 236 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-18 
Plankarta 2019-04-04, justerad 2020-11-02 
Illustrationskarta (justerad 2020-11-02) 
Planbeskrivning (justerad 2020-11-02) 
Genomförandebeskrivning (justerad 2020-11-02) 
Fastighetsförteckning (2020-04-14) 
Samrådsredogörelse 2009-09-16, rev 2009-11-11 
Utställningsutlåtande (2010-03-25) 
Utställningsutlåtande (2020-09-10) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Emma Nohrén (MP): Avslag på förvaltningens förslag. 

Monica Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Monica Anderssons förslag. 

Reservation  
Emma Nohrén (MP), anmäler skriftlig reservation 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Norra 
Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m fl; Lysekil. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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Reservation från Emma Nohrén (MP) mot kommunstyrelsens beslut 2021-01-27 – 
Antagande av detaljplan för Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m.fl., Lysekil 
 

Miljöpartiet i Lysekil reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut om att gå 
vidare med planförslaget som innebär en exploatering av naturområdet Norra 
Tronebacken. Miljöpartiet i Lysekil föreslår istället att planarbetet avbryts, att 
Tronebacken utvecklas som naturområde för friluftsliv, samt att fokus inom 
bostadsplanering läggs på att effektivisera boendekedjan och istället bygga attraktiva 
hyres- och bostadsrätter i tätorten för att frigöra befintliga villor. 
 
Motivering och Reservation 
Starkt behov av grönområden i Lysekils närhet 
Miljöpartiet anser att Tronebacken, som Lysekils stads närmaste skog, är viktig för 
folkhälsan samt för biodiversiteten. Denna skog är full av liv, många rödlistade arter 
lever här och delar skogen med motionärer och barn som vill upptäcka naturen och 
njuta av naturen. Enligt Miljöbalken, 3 kap 6 § anges med eftertryck att mark- och 
vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras 
naturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så lång som möjligt skall skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön. Dessutom anges att ”behovet av 
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas”. Miljöpartiet 
anser att ovanstående lagstiftning skall tillämpas vid bedömning av eventuell 
bostadsbyggnation på Tronebacken. Om byggnation kommer till stånd inom 
området är denna så omfattande att Tronebacken inte längre kan betecknas som tyst 
och orörd. Inte heller kan området vara ett grönområde för Lysekilsborna.  
 
Lysekils kommuns Gröna strategi som antogs av Kommunfullmäktige 2020 utpekar 
Tronebacken som Lysekils kommuns närmaste skog och här beskrivs området som 
”den enda bostadsnära skogen med möjlighet till vandring för Lysekilsborna”. 
Skogen är också markerad som en fungerande biologisk spridningskorridor som är 
av högsta vikt för att bevara den biologiska mångfalden och därmed för växt- och 
djurlivet på Stångenäset och i Lysekil. Miljöpartiet anser således att förslaget till 
planerad bebyggelse ej är lämpligt på denna plats. Vidare är det svårt att se hur 
planförslaget beaktar kommunens Gröna strategi. Det finns ingen text som tar upp 
de frågor som omfattas av Grön strategi och som berör Lysekil generellt och området 
Tronebacken specifikt. Hänsyn tas därför inte till det strategiska miljö- och 
hälsofrämjande arbetet i kommunen. 
 
Forskning bekräftar sambandet mellan hälsa hos människan och tillgång till nära 
grönområden. Att komma ut och vistas i skog och mark är ett av svenskarnas 
viktigaste fritidsintressen och möjligheter till detta har bara ökat i betydelse under 
den pågående pandemin. Över hälften av de skogsbesök vi gör sker i tätorternas 
närhet. Med sina många stigar och varierade natur som bryter av mot den karga 
klippiga kusten utgör området Lyse-Fiskebäck 2:10 ett viktigt ströv- och 
motionsområde för många Lysekilsbor. Området nås lätt via gång- och cykelvägar 
och ligger nära det familjetäta bostadsområdet Torpet. Under 2020-2021 när 
Coronapandemin har härjat har människor sökt sig ut i naturen för att kunna mötas 
på ett smittsäkert sätt, motionera och finna själsro. Kommunens grönområden har 
besökts flitigt och i Fjällaområdet i Gullmarsskogen har det varit kamp om  
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grillplatserna och stigar är leriga och upptrampade. Det framgår med stor tydlighet 
att vi i Lysekils kommun behöver fler naturområden som görs tillgängliga för 
kommunens medborgare. 
 
Naturvärden dåligt utredda 
Naturinventeringen som ligger till grund för planförslaget gjordes 2004 med 
kompletteringar av Naturskyddsföreningen 2008, en inventering som visade ett 
större antal rödlistade och fridlysta arter. Vart femte år uppdateras SLU:s rödlista 
och den senaste släpptes 2020. Här framkommer det att nya arter har hamnat på 
rödlistan b.la. entitan som är funnen i Tronebackens skogar.  Miljöpartiets 
uppfattning är att nuvarande naturinventering är fullgod för att avbryta planarbetet 
men om kommunen ändå fortsätter så bör en ny inventering göras med tanke på att 
spelplanen för de utrotningshotade arterna har ändrats radikalt. Många fler 
rödlistade arter har tillkommit och det är viktigt att naturinventeringen för Norra 
Tronebacken tar hänsyn till dessa. Eftersom man inte har en uppdaterad 
naturinventering vet man heller inte om man underminerar kommunens arbete med 
Agenda 2030 och Miljömålen.  
 
Befolkningsutvecklingen 
I den senaste demografiska prognosen från SCB finns ingen indikation på en ökad 
befolkning i Lysekils kommun inom den närmaste 10 års perioden. Det finns dock 
ett visst behov av bostäder men dessa omfattar främst centralt belägna hyresrätter 
för att stävja trångboddhet och tillgodose äldres behov av att lämna stora villor och 
flytta till mindre hyresrätter med närhet till service och handel. De planerade 
bostäderna på Tronebacken möter inte på något sätt detta identifierade behov.  
Kommunens ekonomi och framtid 
Lysekils kommun står inför en tid med stora ekonomiska utmaningar. Pengar 
behövs till renovering och byggnation av skolor, fritidsanläggningar och 
äldreboenden. För att motivera byggnation av ett nytt bostadsområde har 
Tronebacken marknadsförts som ett bostadsområde för anställda vid ett framtida 
utbyggt raffinaderi vid Preemraff. Eftersom utbyggnaden av oljeraffinaderiet är 
avblåst och hela oljebranschen går en osäker framtid till mötes anser Miljöpartiet att 
kommunen riskerar att hamna i en skuldfälla liknande den som uppstod vid 
byggnation av Fridhem. Denna situation vore minst sagt ödesdiger för kommunen. 
En Fullmäktigeberedning med fokus på Lysekil 2050 har initierats för att ta ett 
helhetsgrepp om Lysekils kommuns framtida behov och utveckling. Miljöpartiet 
anser att det är klokt att vänta med en oåterkallelig exploatering av Tronebacken, ett 
orört naturområde med höga biologiska värden, tills andra alternativa 
bostadslösningar diskuterats och en helhetsvärdering av ett Lysekil 2050 framlagts 
av beredningen. När ett orört naturområde exploaterats är förändringen 
oåterkallelig och kommer att påverka förutsättningarna för framtida generationer.  
 
2021-01-27 
 
Emma Nohrén 
för Miljöpartiet i Lysekil. 
 

 



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-01-27 
 

28 (43) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 20 Dnr 2021-000022  

Reviderade riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har reviderat dokumentet riktlinjer för färdtjänst 
och riksförtjänst med anledning av att kollektivtrafiknämnden inom Västra 
Götalandsregionen har beslutat om ny zonindelning i den allmänna 
kollektivtrafiken. 

Förändringar som föreslås avser: 

• Ny taxa för färdtjänst oavsett typ av tillstånd som beviljas. 

• Nytt tillämpningsområde. 

• Förtydligat barnperspektiv i och med att barnkonvention blev lag  
2020-01-01. 

• Förtydliganden av regler samt anpassning till Västtrafiks extra serviceutbud. 

I övrigt har inte riktlinjerna ändrats på annat sätt än att texten uppdaterats och 
skrivits mer lättläst samt tydligare tolkning av regler. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-15 
Lysekils kommuns riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-01-14, § 12 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-05 med 
konsekvensbeskrivning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderade riktlinjer 
för färdtjänst och riksfärdtjänst att gälla från och med 2021-05-01. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att följa 
kollektivtrafiknämndens årliga höjning. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 21 Dnr 2021-000032  

Lysekils kommuns riktlinjer för trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbete 
Sammanfattning 
Kommunen har bedrivit ett förstärkt trygghetsarbete sedan juni 2020 och förslag på 
nya riktlinjer har nu tagits fram som en naturlig fortsättning av det förstärkta 
trygghetsarbetet.  

Med utgångspunkt i erfarenheter från det förstärkta trygghetsarbetet har en särskild 
samverkansorganisation utformats med förmåga att kunna arbeta reaktivt såväl som 
förebyggande och främjande.  

Det förstärkta trygghetsarbetet går med detta dokument över i det ”nya normala 
trygghetsarbetet” med samma höga prioritering av det trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbetet, som när det bedrevs i en tillfällig organisation, men med 
en säkerställd långsiktighet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-14 
Lysekils kommuns riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): Att förslaget till riktlinjer återremitteras för förtydligande 
var ansvarsgränser går inom kommunorganisationen, vilken 
funktion/enhet/tjänsteperson som rapporterar till kommunstyrelsen, vilket ansvar 
kommunstyrelse respektive nämnder har samt hur uppföljning av måluppfyllnad 
ska ske. 

Ulf Hanstål (M): Bifall till Ronald Rombrant återremissförslag. 

Monica Andersson (C) och Emma Nohrén (MP): Bifall till förvaltningens förslag.  

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

Omröstning begärs 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag 

Nej-röst för återremiss 
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Omröstningsresultat 
Med 5 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras 
idag. 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 
Jan-Olof Johansson  S X   

Emma Nohrén MP X   

Ronald Rombrant LP  X  

Christina Gustavsson S X   

Monica Andersson C X   

Björn Martinsson LP  X  

Ulf Hanstål M  X  

Christoffer Zakariasson SD  X  

Yngve Berlin K X   
Summa  5 4  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att godkänna Lysekils kommuns 
riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Lysekils kommuns riktlinjer 
för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete även ska gälla samtliga 
helägda kommunala bolag. 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att upphäva de tidigare 
styrdokumenten Lysekils kommuns trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbete (LKS 2018–236) samt Lysekils kommuns plan för arbete mot våldsbejakande 
extremism (LKS 2017–367). 

Reservation 
Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Reservation från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut 2021-01-27 – 
Lysekils kommuns riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 
 

Det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet bedrivs i kommunen på 
många ställen på ett engagerat och förtjänstfullt sätt. Och kommunen avdelar 
betydande resurser till detta arbete. Likväl kvarstår problemen. 
 
Vi är i högsta grad medvetna om att det krävs uthållighet, att arbetet måste bedrivas 
långsiktigt och att samverkan inom kommunkoncernen är helt nödvändigt för att nå 
framgång. Och de riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 
som nu har tagits fram är till stora delar bra.  
 
När det gäller styrning och ledning måste vi emellertid - enligt vår uppfattning - 
vässa oss betydligt. Därför vill vi se:  

• Tydligare ansvarsgränser inom kommunorganisationen  

• Kommunstyrelsens roll och ansvar måste förtydligas. Vem som rapporterar 
till kommunstyrelsen måste tydliggöras.  

• Hur ser ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen respektive 
nämnderna  

• Målen med det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet måste 
förtydligas. Rutiner runt uppföljning av måluppfyllnad kan förtydligas.  

Styrets samtliga partier med (S) i spetsen plus kommunistiska partiet röstade emot 
vårt förslag att skärpa arbetet för att få bukt med de problem vi har. Det är bara att 
hoppas att Lysekils kommuninvånare uppmärksammar den brist på engagemang 
som styrets partier visar i dessa frågor.  
 
Utan en mycket tydlig styrning och ledning befarar vi att de problem som 
kommunen nu dras med kommer att fortgå många år framöver.  
 
 
Ronald Rombrant, gruppledare för Lysekilspartiet 
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§ 22 Dnr 2021-000020  

Utbetalning och redovisning av partistöd 2021 
Sammanfattning 
Enligt reglerna för partistöd ska utbetalning av partistöd ske under februari månad 
efter beslut i kommunfullmäktige.  

Det lokala partistödet i Lysekils kommun betalas ut till partier som är 
representerade i kommunfullmäktige. Enligt reglerna ska beloppen avseende 
grundstöd och mandatstöd justeras utifrån prisbasbeloppets förändringar. 
Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kronor och det innebär att grundstödet höjs till  
8 558 kronor, och mandatstödet till 11 766 kronor. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-29 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för år 2021 ska 
utgå till de politiska partierna i fullmäktige i enlighet med redovisat förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 23 Dnr 2020-000344  

Svar på medborgarförslag - Satsa på trampdressiner på nedlagda 
järnvägen 
Sammanfattning 
Medborgarförslagets intention är lovvärt med flera positiva effekter som t.ex. 
turism, naturupplevelser och motion, men förslaget går för närvarande inte att 
realisera.  

Det kan konstateras att det är Trafikverket som äger och ansvarar för järnvägen och 
banvallen. Trafikverkets styrelse har sedan tidigare fattat beslut om att upphöra med 
underhållet i avvaktan på ett slutligt ställningstagande gällande järnvägens framtid. 
Högst troligt kommer man dock inom några år att fatta ett formellt beslut om en 
avveckling. Vad som därefter eventuellt sker med banan är okänt, men förvaltningen 
konstaterar att kommunen saknar rådighet över järnvägen och dess 
användningsområden som till exempel dressin verksamhet.  

Sammanfattningsvis menar förvaltningen att medborgarförslaget och dess intention 
är positivt, men att det emellertid under överskådlig tid inte går att eventuellt 
realisera förslaget då kommuner saknar rådighet över banan.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-18 
Medborgarförslag 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Yngve Berlin (K): Att avslå medborgarförslaget. 

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

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska 
anses vara besvarat i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 24 Dnr 2019-000392  

Svar på medborgarförslag - Förlägg fullmäktige i kommundelarna 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att fullmäktige förläggs i lämpliga lokaler runtom i 
kommunens andra samhällen och inte bara i Lysekils tätort. Detta skulle öka 
intresset för demokratin och politiken i Lysekil är att göra den mer tillgänglig.  

Kommunstyreförvaltningen delar till viss del bedömningen att intresset för 
demokrati, och kommunfullmäktiges arbete och uppdrag, eventuellt skulle kunna få 
en positiv effekt om sammanträdena förläggs i de olika kommundelarna. Detta har 
dock redan gjorts vid några tillfällen, senast i Brastad 2020 och tidigare på Skaftö, 
och sannolikt kommer fler sammanträden att utlokaliseras över tid. Generellt kan 
därför sägas att medborgarförslaget i viss mån redan realiserats. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-11 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska 
anses vara besvarat i enlighet med vad som anförs i tjänsteskrivelsen 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

 



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-01-27 
 

35 (43) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 25 Dnr 2019-000307  

Svar på medborgarförslag om att använda den nedlagda järnvägen 
mellan Hallinden och Lysekil som gång- och cykelbana 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att den nedlagda järnvägen mellan Hallinden och 
Lysekil används som gång- och cykelbana. 

Det kan konstateras att det är Trafikverket som äger och har ansvaret för banvallen 
och järnvägsspåret. Banan har inte varit trafikerad sedan 2010 (förutom viss 
persontrafik sommaren 2015). Det ska i sammanhanget betonas att den aktuella 
järnvägen formellt inte är nedlagd, Trafikverkets styrelse har tidigare dock beslutat 
att upphöra med underhållet av Lysekilsbanan (Munkedal–Lysekil) i samband med 
att nästa tågplan började gälla den 9 december 2018. 

Sammanfattningsvis menar förvaltningen att medborgarförslaget och dess intention 
om en cykelled genom kommunen är positivt. Det finns dock andra möjliga 
alternativ för att åstadkomma detta, vilket kommer att utredas av 
samhällsbyggnadsnämnden i den cykelplan för Lysekils kommun som man i budget 
2021 fått i uppdrag att ta fram. Förslaget med att använda banvallen är heller inte 
möjligt att realisera inom överskådlig tid. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-08 
Medborgarförslag 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Yngve Berlin (K): Att avslå medborgarförslaget. 

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

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att medborgarförslaget ska anses 
vara besvarat i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 26 Dnr 2019-000226  

Svar på medborgarförslag om att locka nya invånare till Lysekil från 
Göteborg 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen på olika sätt ska marknadsföra sig 
mot invånare i Göteborg. Detta med syftet att attrahera familjer från storstaden att 
bosätta sig i Lysekil.   

Lysekils kommun arbetar aktivt med att skapa medvetenhet om Lysekils attraktivitet 
men detta sker i första hand inte genom den typ av marknadsföring som 
förslagsställaren föreslår då det är en mycket kostnadskrävande metod. Lysekil 
arbetar istället aktivt med att stötta evenemang, stärka fritidsutbud, och öka den 
upplevda tryggheten mm. Dessa insatser är riktade mot både boende och besökare i 
förhoppning om att de ska bidra till att fler bosätter sig i Lysekil. 

Ytterligare sätt som Lysekils kommun marknadsför kommunen är genom att arbeta 
för att kommunen ska synas i andra sammanhang, som till exempel TV-programmet 
Tjuv & Polis som spelades in i Lysekil under våren 2020 och sändes under hösten. 
Kommunen marknadsförs också i sociala medier som Facebook där en mer 
kostnadseffektiv och målgruppsinriktad marknadsföring kan ske. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-07 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att medborgarförslaget ska anses 
vara besvarat i enlighet med vad som anförs i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 27 Dnr 2020-000323  

Svar på medborgarförslag - Utarbeta ett förslag på 
hastighetsbegränsningar för fritidsbåtarna i området Lysekil - 
Fiskebäckskil 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Lysekils kommun utarbetar ett förslag på 
hastighetsbegränsningar för fritidsbåtar i området Lysekil – Fiskebäckskil.  

En hastighetsbegränsning på 15 knop inrättades av Länsstyrelsen i området mellan 
Lysekil och Fiskebäckskil på begäran av Lysekils kommun för ca 30 år sedan. 
Anledningen var då buller och påverkan på miljön. Den rådande 
hastighetsbegränsning har efter beslut av Länsstyrelsen upphört att gälla från och 
med den 9 mars 2020. Länsstyrelsens argument är att det saknas skäl till 
hastighetsbegränsning utifrån sjösäkerhetsskäl, skydd av djurliv eller 
bullerföroreningar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-24 
Medborgarförslag 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Emma Nohrén (MP): Att remittera medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska besluta enligt Emma Nohrén förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att remittera medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 28 Dnr 2019-000330  

Svar på motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) om att göra Släggö 
tillgängligt för funktionshindrade 
Sammanfattning 
Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2019-09-20 lämnat förslag på att göra 
Släggö tillgängligt för funktionshindrade. Synpunkterna i motionen handlar om att 
”entrén” till Släggö inte ser inbjudande ut med en rutten trappa vid kallbadhuset. 

Motionen återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-16,  
§ 109 med anledning av att åtgärderna inte har genomförts. 

Ärendet har behandlats av samhällsbyggnadsnämnden 2020-11-05. 
Samhällsbyggnadsnämnden skriver i sitt beslut att trappsteg och grusnings ska 
utföras under 2021. Viss upprustning runt Släggö har skett under hösten 2020. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-01 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-11-05, § 219, med 
tjänsteskrivelse 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-09-16, § 109 
Motionen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Yngve Berlin (K): Att bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska besluta enligt Yngve Berlins förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 29 Dnr 2019-000150  

Svar på motion från Ronny Hammargren (LP) om ny linjesträckning och 
återinförande av "shoppingrundan" 
Sammanfattning 
Ronny Hammargren (LP) har i en motion föreslagit att förvaltningen tillsammans 
med Västtrafik undersöker möjligheten att återinföra den gamla linjesträckningen 
för buss 841 samt att återinföra ”shoppingrundan”. 

Avdelning för hållbar utveckling har tillsammans med Västtrafik undersökt statistik 
för resande på linje 851 samt kundnöjdhet för den samma. Både resandestatistiken 
och kundnöjdheten går i positiv riktning.  

Västtrafik har vid kommunstyrelsen möte den 8 april 2020 informerat om 
Västtrafiks uppgift samt möjligheten till att återinföra serviceturen 
”shoppingrundan”. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-28 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-04-17, § 38 

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

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 30 Dnr 2018-000131  

Svar på motion från Monica Andersson (C) och Siw Lycke (C) om UF-
företag 
Sammanfattning 
Siw Lycke och Monica Andersson, Centerpartiet har i en motion 2018-02-20 
föreslagit att UF-företagen ökar och att fler elever på Campus Väst erbjuds driva UF-
företag. 

Utbildningsnämnden har i sitt remissyttrande lyft fram att alla elever på 
Gullmarsgymnasiet utifrån eget val kan läsa kursen ”Entreprenörskap”. Inom ramen 
för kursen erbjuds eleverna att samarbeta med UF och starta egna företag enligt 
UF:s koncept. 

Utöver utbildningsnämndens yttrande menar kommunstyrelseförvaltningen att det 
är viktigt att betona att upplägget med ”fritt val” i sig själv inte driver på/inspirerar 
de elever som inte har entreprenörskap med sig hemifrån. Men enligt kommunens 
näringslivsutvecklare skulle tex UFs koncept för grundskolan kunna bidra och 
inspirera fler ungdomar till att driva UF på gymnasiet. 

I en rapport av Swedish Economic Forum Report 2019, 
Entreprenörsskapsutbildning, framgår att egenskapen entreprenörskap utvecklas 
bäst i lägre åldrar. 

I ett komplext och föränderligt samhälle är det viktigt att skolan ger eleverna 
möjlighet att utveckla förmågor som främjar entreprenörskap. Enligt läroplanen för 
såväl grundskolan som gymnasiet är det huvudmannens uppdrag att finna lämpliga 
former för detta. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-28 
Utbildningsnämndens protokoll 2018-10-02, § 64 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-16 
Motion 
Protokoll från kommunfullmäktige 2018-03-15, 36 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad 
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 31 Dnr 2019-000442  

Svar på motion från Ricard Söderberg (S) och Anders C Nilsson (S) 
angående ett helhetsgrepp kring lokal- och bostadsbehovet av 
anpassade lokaler och bostäder i Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Ricard Söderberg (S) och Anders C Nilsson (S) har i en motion föreslagit att 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i det snaraste gör en fördjupad 
analys av vad det finns för lokalbehov för den egna verksamheten i ett perspektiv på 
minst 15 år.  

Kommunstyrelseförvaltningen kan konstatera att motionens andemening, att ta ett 
helhetsgrepp kring det framtida behovet av anpassade lokaler och bostäder, redan 
finns på plats i form av en lokalförsörjningsgrupp som samordnas av 
samhällsbyggnadsförvaltningen. I gruppen ingår förvaltningscheferna samt teknisk 
chef och fastighetschef från samhällsbyggnadsförvaltningen. Lokalbehoven 
sammanfattas i en lokalförsörjningsplan som via samhällsbyggnadsnämnden 
lämnas till kommunstyrelsen som ett underlag i budgetprocessen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-04 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-30, § 97 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse  
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-04-29, § 58 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-11-20, § 227 
Motion 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad 
med hänvisning vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 32 Dnr 2019-000439  

Svar på motion från Wictoria Insulan (M) - om att kommunen ska ta sin 
del av ansvaret att bemanna räddningstjänsten med räddningspersonal 
i beredskap (RIB) - "deltidare" 
Sammanfattning 
Wictoria Insulan (M) 2019-11-18 föreslår i en motion att se över hur man på 
avdelningsnivå kan underlätta för medarbetare att kombinera ordinarie anställning 
med uppdrag på deltid inom den kommunala räddningstjänsten. 

Kommunstyrelseförvaltningen kommer att genomföra en kommunikationsinsats till 
cheferna, om att se över möjligheten för medarbetaren att kombinera sin tjänst i 
kommunen, med ett arbete som RIB, deltidsbrandman.  

Kommunstyrelseförvaltningen anser att detta är ett bra förslag och vill bidra till ett 
tryggt och säkert samhälle, genom att öka möjligheterna för våra medarbetare. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-04 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-1120, § 230 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge samtliga 
nämnder i uppdrag att se över möjligheten för medarbetaren att kombinera sin 
tjänst i kommunen med ett arbete som RIB, deltidsbrandman. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  

 

 



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-01-27 
 

43 (43) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 33 Dnr 2017-000281  

Svar på motion från Ronald Rombrant, Fredrik Häller samt Ronny 
Hammargren (LP) om att överföra Lysekils Omsorgsbostäder till 
kommunens ägo 
Sammanfattning 
Ronald Rombrant, Fredrik Häller och Ronny Hammargren (LP) har i en motion 
2017-04-07 föreslagit att det omgående tillsätts en utredning tillsätts med målet att 
ta fram ett körschema för att överföra ägandet av Lysekils Omsorgsbostäder till 
kommunen eller ett kommunägt bolag.  

Lysekils kommun har genom beslut redan 2010 valt inriktningen att genom 
långsiktiga samverkansavtal med Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils 
Omsorgsbostäder utveckla äldreboendena i kommunen. Föreningen äger och 
förvaltar två av äldreboendena i kommunen, Stångenäshemmet i Brastad och det 
nyligen färdigställda Fiskebäck i Lysekil.  

Förvaltningens bedömning är att samverkan med hyresrättsföreningen har fungerat 
väl och delar inte den problembild som beskrivs i motionen. Det finns därför ingen 
anledning att lägga omfattande utredningsresurser från förvaltningen, samt 
kostsamma externa konsulttjänster, på en administrativ fråga som inte skulle ge 
några positiva effekter på kvaliteten inom äldreomsorgen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-29 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-04-20, § 60 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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