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Bo Gustafsson (LP) 
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Fredrik Häller (LP) 
Christoffer Zakariasson (SD) §§ 38-47 
Inga-Lena Ivarsson (SD), ersätter Daniel Arvidsson (SD) 
Magnus Elisson (SD) 
Tommy Westman (SD) 
Lars Setterberg (M), ersätter Ulf Hanstål (M) 
Krister Samuelsson (M) 
Britt-Marie Didriksson-Burcher (L), ersätter Håkan Kindstedt (L) 
Ann-Charlotte Strömwall (L) 
Yngve Berlin (K) 
Britt-Marie Kjellgren (K) 
Monica Andersson (C) 
Siw Lycke (C) 
Håkan Smedja (V) 
Kurt Hagel (V), ersätter Therése Persson (V) 
Maria Granberg (MP) 
 

Tjänstepersoner och  
övriga närvarande 
  

Leif Schöndell, kommundirektör 
Kent Olsson, revisionens ordförande § 44 
Madelene Johansson, sekreterare 
Johan Edén, IT tekniker 
Mari-Louise Dunert, kommunsekreterare 
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§ 38 Dnr 2021-000014  

Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige, ordförande i 
valberedningen och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanfattning 
Anders C Nilsson (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige, ordförande i valberedningen och ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2021-03-24 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelserna och tackar Anders C 
Nilsson för nedlagt arbete. 

Kommunfullmäktige översänder avsägelsen till Länsstyrelsen för ny 
sammanräkning. 

Beslutet skickas till 
Anders C Nilsson 
Länsstyrelsen 
Nämndsekreterare 
Löneenheten 

 



 

  Kommunfullmäktige
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-04-21 
 

7 (32) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 
E-signering: 
 8EED48697AFA8BA787F463772C5035760DD39AE82C 

 

 

§ 39 Dnr 2021-000014 

Avsägelse som ledamot i jävsnämnden 
Sammanfattning 
Bengt Berndtsson (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i 
jävsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2021-04-14 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen och tackar Bengt Berndtsson 
för nedlagt arbete. 

Beslutet skickas till 
Bengt Berndtsson 
Nämndsekreterare 
Löneenheten 
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§ 40 Dnr 2021-000014 

Avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen 
Sammanfattning 
Håkan Kindstedt (L) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2021-04-19 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen och tackar Håkan Kindstedt 
för nedlagt arbete. 

Beslutet skickas till 
Håkan Kindstedt 
Kommunsekreteraren 
Löneenheten 
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§ 41 Dnr 2021-000015  

Fyllnadsval som ersättare i utbildningsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden samt ordförande till valberedningen   
Sammanfattning 
Krister Samuelsson (M) nominerar Kristian Fred (M) som ersättare i 
utbildningsnämnden. 

Christina Gustavsson (S) nominerar Margareta Karlsson (S) som ordförande i 
valberedningen och Bengt Berndtsson (S) som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Håkan Smedja (V) nominerar Matilda Gustafsson (V) som ersättare i 
utbildningsnämnden.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Kristian Fred och Matilda Gustafsson som ersättare 
i utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktige godkänner Margareta Carlsson som ordförande i 
valberedningen. 

Kommunfullmäktige godkänner Bengt Berndtsson som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Kristian Fred 
Matilda Gustafsson 
Margareta Carlsson 
Bengt Berndtsson 
Löneenheten 
Nämndsekreterare 
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§ 42 Dnr 2021-000172  

Revidering av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv 
Sammanfattning 
Vissa delar i riktlinjerna behöver förtydligas och det finns också behov av att skapa 
ett regelverk som möjliggör ett bättre utnyttjande av resultatutjämningsreserven. En 
frikoppling från regeln att jämförelsen av förändringen av den faktiska 
underliggande skatteunderlagsutvecklingen det aktuella året och de tio föregående 
årens rullande genomsnittliga värde, ska vara vägledande för om reserven kan 
utnyttjas spärrar möjligheten till användning. 

Det har funnits en otydlighet kring regelverket och samtidigt kan dessa regler skapa 
en inlåsningseffekt, som försvårar möjligheten att vid behov använda 
resultatutjämningsreserven.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-04-07, § 71 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-26 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
och resultatutjämningsreserv. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och förvaltningar  
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§ 43 Dnr 2021-000026  

Bokslut och årsredovisning för år 2020 
Sammanfattning 
Lysekils kommuns resultat för 2020 blev 47,5 mnkr. För kommunkoncernen, vilken 
innefattar Lysekils kommun, bolagskoncernen Lysekils Stadshus AB, Rambo AB 
samt Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän uppgick resultatet efter finansiella 
poster till 79,3 mnkr.  

Kommunen gjorde ett mycket bra resultat och redovisar ett positivt 
balanskravsresultat. Den samlade bedömningen är att kommunen har god 
ekonomisk hushållning ur ett finansiellt och verksamhetsperspektiv 2020. 

Med tanke på resultatet finns en god möjligt att göra en avsättning till en 
resultatutjämningsreserv, som kan användas vid konjunktursvängningar. Förslaget 
är att avsätta 10 mnkr till en resultatutjämningsreserv. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-04-07, § 72 
PM - justering av årsredovisningen 2020 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-26 
Årsredovisning 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP), Christina Gustavsson (S), Jan-Olof Johansson (S), Ricard 
Söderberg (S), Ann-Charlotte Strömwall (L), Monica Andersson (C) och Yngve 
Berlin (K): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer 2020 års resultat- och balansräkning samt 
förvaltningsberättelse. 

Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 10 mnkr i en resultatutjämningsreserv och 
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att justera berörda delar i 
årsredovisningen 2020. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 44 Dnr 2021-000179  

Revisionsberättelse 2020 för Lysekils kommun och fråga om 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda i 
dessa organ 
Sammanfattning 
Revisionen i Lysekils kommun har 2021-04-09 överlämnat revisionsberättelsen för 
år 2020 till kommunfullmäktige. 

Revisionen bedömer sammantaget styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Pandemin har medfört att kommunen har erhållit omfattande extra ersättning från 
staten vilket bidragit till kommunens ekonomiska resultat. 

Revisionen bedömer att räkenskaperna är rättvisande och att styrelsens och 
nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. Resultatet enligt årsredovisningen 
är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.  

I bedömningen av måluppfyllelsen har revisionen beaktat pandemin men vill 
samtidigt uppmärksamma fullmäktige av vikten på att den kommunala 
verksamheten snarast möjligt uppnår målsättningarna.  

Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 
samt de enskilda ledamöterna i dessa organ och godkänner kommunens 
årsredovisning för 2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunrevisionens revisionsberättelse för år 2020 med granskningsrapporter  
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges presidium 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP), Ann-Charlotte Strömwall (L), Jan-Olof Johansson (S) och 
Maria Granberg (MP): Bifall till förlaget från kommunfullmäktiges presidie. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, kommunens nämnder 

samt de enskilda förtroendevalda i dessa beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att miljönämnden i mellersta Bohuslän och 
de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2020. 

3. Kommunfullmäktige noterar i protokollet att de fullmäktigeledamöter som 
under 2020 varit ledamöter eller ersättare i nämnd eller styrelse inte deltar 
i beslutet i fråga om den egna nämnden eller styrelsen. 
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Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
PwC 
Samtliga nämnder och styrelser 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 45 Dnr 2021-000171  

Samordningsförbundet Väst - Årsredovisning 2020 med 
förvaltningsberättelse och revisionsberättelse 
Sammanfattning 
Samordningsförbundet Väst har upprättat årsredovisning och 
verksamhetsberättelse för år 2020. 

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. 

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

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-04-07, § 76 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-26 
Samordningsförbundets årsredovisning 2020 med bilagor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Västs årsredovisning med 
tillhörande verksamhetsberättelse för år 2020. 

Kommunfullmäktige beviljar Samordningsförbundet Väst ansvarsfrihet för år 2020. 

 

Noteras till protokollet att Ricard Söderberg (S) inte deltar i beslutet. 

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Väst 
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§ 46 Dnr 2021-000111  

Årsredovisning 2020 samt revisorernas revisionsberättelse och 
granskning för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Sammanfattning 
Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har upprättat 
årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2020. 

Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som bedömer sammantaget att 
direktionen i Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän har bedrivit verksamheten på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna 
har tillstyrkt att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen/styrelsen 
samt de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet. 

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

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-04-07, § 77 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-26 
Årsredovisning 2020 för räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän med 
revisionsberättelse 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner räddningstjänstsförbundets mitt Bohusläns 
årsredovisning för år 2020. 

Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för år 2020. 

Beslutet skickas till 
Räddningstjänstsförbundet mitt Bohuslän 
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§ 47 Dnr 2021-000027  

Uppföljning 1 2021 för Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 1 per februari 
2021. Dialoger har genomförts mellan nämndernas presidier och kommunstyrelsens 
presidium, som har fått del av nämndernas uppföljningsrapporter och haft en dialog 
kring utfall, prognos och åtgärder för budget i balans. Den samlade bedömningen är 
att resultatet 2021 blir 7,3 mnkr vilket är 2,5 mnkr sämre än budgeterat resultat 9,8 
mnkr. För perioden januari och februari kompenserade staten för kommunens 
sjuklönekostnader med 2,5 mnkr, vilka inte är med i prognosen och om man räknar 
in detta i prognosen går kommunen mot det budgeterade resultatet. 

Det är fortsatt höga kostnader för utbetalning av ekonomiskt bistånd, med en 
prognos på en budgetavvikelse på 8,0 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-04-07, § 73 
Uppföljningsrapport 1 2021 Lysekils kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Begär att få lämna 
protokollsanteckning från Lysekilspartiet. 

Monica Andersson (C), Yngve Berlin (K), Håkan Smedja (V) och Jan-olof Johansson 
(S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsanteckning 
Ordförande godkänner Ronald Rombrants (LP) följande protokollsanteckning från 
Lysekilspartiet: 

Fullmäktige beslutade i oktober 2020 om budgeten för 2021 för 
arbetslivsförvaltningen. Några månader senare prognostiserar arbetslivsförvaltningen 
ett underskott för 2021 uppgående till 8 mkr. Genom att lägga budgetar som är 
underfinansierade förlorar vi – enligt vår mening - respekten för budgeten som ett 
medel för att nå ekonomiska mål och en god ekonomisk hushållning. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 1 2021. 
 
Kommunfullmäktige godkänner en negativ budgetavvikelse för utbetalt ekonomiskt 
bistånd på 8,0 mnkr. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och förvaltningar  
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§ 48 Dnr 2021-000160  

Riktlinjer och regler för inköp och upphandling  
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har uppdaterat policy, riktlinjer och regler för inköp 
och upphandling för att anpassa delar av dessa till Agenda 2030 och övriga 
beslutade styrdokument. Det innebär att policyn presenteras och inleder riktlinjer. 
Information om riktlinjer och regler inom inköp och upphandling kommer att ske på 
förvaltningarnas ledningsgrupper samt via Insidan. Bilagan till tjänsteskrivelsen 
beskriver förändringar i jämförelse med tidigare dokument. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-04-07, § 74 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-22 
Riktlinjer för inköp och upphandling 
Regler för inköp och direktupphandling 
Förändringar inköp och upphandling 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Yngve Berlin (V): den skrivning kommunfullmäktige enhälligt antog den 14 dec 2017, 
kvarstår som första punkt under stycket ”social hållbarhet”  
Gällande text:  

Sociala och etiska hänsyn  
”Vid upphandling ska entreprenör/leverantör samt 
underentreprenör/underleverantör följa de deklarationer och konventioner som 
undertecknas av Sverige inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och 
arbetsmiljöhänsyn.  

Vid all upphandlings- och inköpsverksamhet ska relevanta sociala och etiska krav 
ställas när det är möjligt. Särskild hänsyn ska tas till ILO: s åtta grundläggande 
konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet samt FN:s barnkonvention.  

Vid all upphandling ska det göras en bedömning om det är behövligt att ställa krav 
om villkor rörande lön, semester och arbetstid. Bedömningen ska göras mot 
bakgrund av risken för oskäliga arbetsvillkor i den aktuella upphandlingen. För 
upphandlingar inom branscherna bygg, städ och taxi ska det alltid anses behövligt 
att ställa krav på arbetsrättsliga villkor  

Nivåerna på villkoren rörande lön, semester och arbetstid ska anges enligt de 
nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på 
motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Lika lön för lika arbete ska 
gälla.” 

Samt att kommunfullmäktige (inte kommunstyrelsen) ”i framtiden” ska godkänna 
uppdateringar av reglerna.  
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Håkan Smedja (V): återremiss för att få det mycket väl förklarat varför man gör 
förändringen som kommunfullmäktige beslutade om 2017, under stycket social 
hållbarhet, sociala och etiska hänsyn. 

Rickard Söderberg (S), Maria Granberg (MP) och Lars Setterberg (M): Bifall till 
Håkan Smedjas återremissförslag. 

Ajournering 
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 19.35-19.45. 
Efter ajournering genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att 
kommunfullmäktige är samlat med 23 ordinarie 6 ersättare och 2 frånvarande. 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att få det mycket väl 
förklarat varför man gör förändringen som kommunfullmäktige beslutade om 2017, 
under stycket social hållbarhet, sociala och etiska hänsyn. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen 

 



 

  Kommunfullmäktige
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-04-21 
 

19 (32) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 
E-signering: 
 8EED48697AFA8BA787F463772C5035760DD39AE82C 

 

 

§ 49 Dnr 2021-000133  

Riktlinjer för kostverksamheten 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har reviderat nuvarande kostpolicy som beslutades 
2012. Samhällsbyggnadsnämnden ställde sig 2021-02-25, § 24, bakom förslaget till 
Riktlinjer för kostverksamheten i Lysekils kommun och föreslog 
kommunfullmäktige att anta det nya styrdokumentet. Riktlinjerna ersätter den 
nuvarande kostpolicyn.  

Riktlinjerna ska fungera som en vägvisare för alla verksamheter i kommunen som på 
något sätt hanterar måltider. Stora delar av den nuvarande kostpolicyn återfinns i 
riktlinjerna, men på många punkter har en uppdatering skett avseende såväl kvalitet 
som hållbarhet och beskrivningen av måltiderna inom kommunens olika 
verksamheter.  

Kommunstyrelseförvaltningen har inga invändningar mot förslaget till nya riktlinjer. 
Tvärtom blir det nya styrdokumentet tydligare och anpassat till dagens krav på 
kostverksamheten. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-04-07, § 75 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-29 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-25, § 24 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse  
Riktlinjer för kostverksamheten 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Olof Johansson (S), Monica Andersson (C) och Maria Granberg (MP): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för kostverksamheten i Lysekils kommun i 
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag. Riktlinjerna ersätter nuvarande 
kostpolicy (LKS 2007 – 409) som upphävs.  

Kommunfullmäktige beslutar att lägga till rättvisemärkta produkter i första punkten 
under rubriken "Hållbara livsmedelsinköp". 

Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar 
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§ 50 Dnr 2020-000310  

Svar på motion från Christoffer Zakariasson (SD) och Daniel Arvidsson 
(SD) - Egenkostnad av språktolk 
Sammanfattning 
I en motion föreslår Christoffer Zakariasson och Daniel Arvidsson (SD) att 
tolkkostnader för nyanlända ska vara egenavgifter efter två års boende i Sverige.  

Förvaltningen delar generellt bilden av att språket är en nyckelfaktor för att kunna 
integreras i det svenska samhället och minska risken för utanförskap. Detta synsätt 
gäller även på nationell nivå och är knappast ifrågasatt som ett faktum. Att leva i 
landet utan att kunna förmedla sig på det svenska språket är helt enkelt inte på sikt 
hållbart ur ett flertal aspekter.  

Frågan huruvida införandet av en egenavgift skulle innebära att fler nyanlända lär 
sig det svenska språket om de själva måste betala för eventuell tolk, är mycket svår 
att bedöma. Självfallet kan det vara så att benägenheten att öka sina kunskaper i 
språket ökar, men det kan också finnas risk att den nyanlände istället avstår helt 
från det möte eller kontakt man hade planerat med till exempel kommunen. Detta 
vore i så fall olyckligt då kommunen är beroende av att ha en god kommunikation 
och dialog med sina kommuninvånare såväl i skriven form som vid fysiska besök på 
kommunala verksamheter. Bristande kommunikation skulle i sin förlängning kunna 
leda till olägenheter och merarbete för kommunens verksamheter. 

Rätten till tolk regleras i förvaltningslagen § 8, tandvårdslagen § 3 samt hälso- och 
sjukvårdslagen 3 kap. 1§ och Patientlagen 1 kap. 6 §. Förvaltningen har försökt 
utröna huruvida det är lagligt möjligt att ta ut en avgift för tolk, men har inte lyckats 
få en entydig bild på rättsläget. Den generella bilden som framträder är dock att 
samhället idag, vid behov, förväntas erbjuda kostnadsfri tolk livet ut.  

Baserat på andra kommuners hantering av liknande ärenden, bland annat i 
Södertälje där man behandlade en motion om att ta ut avgift för tolk i samband med 
handläggning av ärenden där den kallade uteblivit, konstaterades att det saknas 
bestämmelser enligt socialtjänstlagen. Man menade vidare att en ordning som 
medför att avgifter för kostnader i anledning vid avbokade möten med personer som 
behöver tolk, riskerar att anses som diskriminerande.  

Baserat på det osäkra rättsläget gällande tillåtligheten för en kommun att 
avgiftsbelägga tolktjänst, samt den likaså osäkra bedömningen avseende den reella 
nyttan av ett eventuellt införande av egenavgift för nyttjande av tolk, föreslår 
förvaltningen att motionen bör avslås. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-04-07, § 78 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-17 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-09-16, § 123  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Krister Samuelsson (M), Magnus Elisson (SD), Inga-Lena Ivarsson (SD), Tommy 
Westman (SD) och Lars Setterberg (M): Bifall till motionen. 

Jan-olof Johansson (S), Håkan Smedja (V), Maria Granberg (MP), Siw Lycke (C), 
Yngve Berlin (K), Ann-Charlotte Strömwall (L) och Ricard Söderberg (S): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för bifall till motionen 

Omröstningsresultat 
Med 17 ja-röster, 5 nej-röster och 7 ledamöter som avstår, beslutar 
kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. (Se omröstningsbilaga 1) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
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Bilaga 1 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 50 

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

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

LP  Jeanette Janson X   X 
LP Ronald Rombrant  X   X 
LP Ronny Hammargren Lena Hammargren X   X 
LP Bo Gustafsson    X   X 
LP  Annette Calner  X   X 
LP Gert-Ove Forsberg  X   X 
LP Fredrik Häller  X   X 
SD Christoffer Zakariasson  - - - - 
SD Daniel Arvidsson  Inga-Lena Ivarsson X  X  
SD Magnus Elisson  X  X  
SD Tommy Westman  X  X  
S Klas-Göran Henriksson X X   
  29 17 5 7 
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§ 51 Dnr 2019-000214  

Svar på återremitterad motion från Magnus Elisson (SD) angående 
Goviks badplats i Brastad 
Sammanfattning 
Magnus Elisson (SD) har i en motion lämnat förslag på att bygga en enklare 
ramp/trappa och göra det mer lättillgängligt att ta sig ut på udden till 
trampolin/hopptorn. Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-21, § 138 att 
återremittera ärendet för att ta fram ett förslag på hur man kan ta sig ut på udden på 
lämpligt sätt.  

Tekniska avdelningen har arbetat fram en plan för utveckling av kommunala 
badplatser 2020–2030 som fastställdes av samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-02. 
I planen för utveckling av kommunala badplatser finns en målbild om att Lysekils 
kommun ska kunna erbjuda attraktiva badplatser av varierande karaktär.  

Tekniska avdelningen har monterat en stege vid klippan nedanför trampolinen så att 
det blir enklare att ta sig i och upp ur vattnet. Hur man ska kunna göra det mer 
lättillgängligt att ta sig ut till udden har man ännu inget konkret förslag på då detta 
kommer att ingå i arbetet med planen för utveckling av kommunala badplatser. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-04-07, § 80 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-25, § 23 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-10-21, § 138 
Motion 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Elisson (SD): Bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Magnus Elissons förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för Magnus Elissons förslag 

Omröstningsresultat 
Med 22 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag. (Se omröstningsbilaga 2) 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad med vad som 
anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Bilaga 2 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 51 

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

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

LP  Jeanette Janson X X   
LP Ronald Rombrant  X X   
LP Ronny Hammargren Lena Hammargren X X   
LP Bo Gustafsson    X X   
LP  Annette Calner  X X   
LP Gert-Ove Forsberg  X X   
LP Fredrik Häller  X  X  
SD Christoffer Zakariasson  - - - - 
SD Daniel Arvidsson  Inga-Lena Ivarsson X  X  
SD Magnus Elisson  X  X  
SD Tommy Westman  X  X  
S Klas-Göran Henriksson X X   
  29 22 7  

 



 

  Kommunfullmäktige
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-04-21 
 

26 (32) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 
E-signering: 
 8EED48697AFA8BA787F463772C5035760DD39AE82C 

 

 

§ 52 Dnr 2020-000294  

Svar på motion från Monica Andersson (C) - Fast sommaruppehåll för 
kommunfullmäktige, nämnder, beredningar och styrelser 
Sammanfattning 
Monica Andersson (C) föreslår i en motion att det i reglementena för fullmäktige, 
nämnder, beredningar och styrelser, skrivs in att dessa politiska forum ska ha ett 
fast sommaruppehåll. Förslaget innebär ett uppehåll under vecka 26-32.  

Som sammanträdena är schemalagda under 2021 kan dock konstateras att för den 
föreslagna perioden 28 juni till och med 15 augusti (v.26-32), är inga politiska 
sammanträden inplanerade förutom i v. 26. Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträder dock vid behov även under sommaren.   

Vidare informeras på kommunens hemsida om att kommunfullmäktige 
sammanträder en gång i månaden utom i juli och augusti. Förvaltningen ser därför 
inget behov av att formellt i reglementen eller styrdokument, reglera ett eventuellt 
sommaruppehåll då detta i praktiken är en realitet.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-04-07, § 79 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03- 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-06-24, § 94 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad med hänvisning till 
vad som anförs i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
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§ 53 Dnr 2017-000376  

Svar på motion från Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) - De 
fastigheter kommunen behöver för sin verksamhet och service, ska 
också ägas av kommunen 
Sammanfattning 
Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren (K) har i en motion 2017-05-09 föreslagit att 
kommunfullmäktige ska ta ett principbeslut om att de fastigheter kommunen 
behöver i sin verksamhet och service också ska ägas av kommunen. Man vill att 
detta ska tillföras avsnittet om lokalförsörjning i det av kommunfullmäktige 
beslutade styrdokumentet Riktlinjer för ekonomistyrning. 

I arbetet med kommunens lokalförsörjning är det en självklar del att analysera hur 
man bäst ska tillgodose lokalbehoven. För vissa verksamheter kan egna lokaler vara 
den bästa lösningen, men för andra kan förhyrning av externa lokaler vara ett bättre 
alternativ. Förvaltningen anser det därför inte vara lämpligt att i 
ekonomistyrningsprinciperna skriva in att kommunen ska äga alla 
verksamhetslokaler.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-04-07, § 81 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-25 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-05-18, § 78 
Motion 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Yngve Berlin (K), Magnus Elisson (SD) och Håkan Smedja (V): Bifall till motionen. 

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

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för bifall till motionen 

Omröstningsresultat 
Med 21 ja-röster, 7 nej-röster och 1 ledamot som avstår beslutar kommunfullmäktige 
enligt kommunstyrelsens förslag. (Se omröstningsbilaga 3) 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Reservation 
Yngve Berlin (K) anmäler skriftlig reservation. 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
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Bilaga 3 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 53 

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

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

LP  Jeanette Janson X X   
LP Ronald Rombrant  X X   
LP Ronny Hammargren Lena Hammargren X X   
LP Bo Gustafsson    X X   
LP  Annette Calner  X X   
LP Gert-Ove Forsberg  X X   
LP Fredrik Häller  X X   
SD Christoffer Zakariasson  - - - - 
SD Daniel Arvidsson  Inga-Lena Ivarsson X  X  
SD Magnus Elisson  X  X  
SD Tommy Westman  X  X  
S Klas-Göran Henriksson X X   
  29 21 7 1 

 

  



 

  Kommunfullmäktige
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-04-21 
 

30 (32) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 
E-signering: 
 8EED48697AFA8BA787F463772C5035760DD39AE82C 

 

 

Reservation från Yngve Berlin (K) mot kommunfullmäktiges beslut 2021-04-21 – 
Svar på motion från Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) - De fastigheter 
kommunen behöver för sin verksamhet och service, ska också ägas av kommunen. 

Man behöver inte vara nationalekonom (eller så bör man helst inte, vara just det) för 
att begripa att det är ekonomiskt vettigare för en kommun att äga sina fastigheter 
och lokaler än att hyra dessa av externa fastighetsbolag.  

Detta är själva utgångspunkten i Kommunistiska Partiets motion (från 2017) om att 
ta principbeslut att; ”De fastigheter kommunen behöver för sin verksamhet och 
service, också skall ägas av kommunen”. 

Trots att det dröjde nästan fyra år tills motionen nu behandlats på fullmäktige, var 
svaret ytligt och undfallande.  

Frågan om offentligt eller privat ägande är naturligtvis en brännande ideologisk 
fråga, där förespråkarna för ”marknadslösningar” medvetet bortser från fakta. 

För fakta är: Nästan all kommunal verksamhet har väldigt långsiktiga åtagande som 
kräver fastigheter och lokaler med speciella förutsättningar. Hyressättningen för de 
lokaler kommunen idag hyr av diverse fastighetsägare är så konstruerade att 
årshyran, gånger antalet år i hyreskontraktet, (som ett minimum), täcker hela 
kostnaden för byggnadens tillkomst.  (fastighetsägarna tar inga risker) 

Efter 20-25 år, beroende på kontraktstidens längd, har kommunen som hyresgäst 
betalat minst lika mycket som det skulle kostat att bygga och äga fastigheten själv. 
Med den stora skillnaden att man inte äger den fastighet man finansierat och 
fortfarande är i behov av. 

För att kunna leva upp till en långsiktigt hållbar verksamhet och ekonomi, måste 
Lysekils kommun tänka om. Dribblet med bokföringstekniska fördelar, och det 
ständiga talet om kommunens, ”oerhörda skuldsättning”, måste ersättas med fakta. 

Propagandanumret om kommunernas ”oerhörda skuldsättning”, där utgifter 
redovisats, men tillgångar mörkats, har flitigt använts (i hela landet) för att ”hålla 
igen” på investeringar och eget ägande, för att gynna privata ”aktörer”. 

Därför inget konstigt att majoriteten av Lysekils kommunpolitiker valde att inte 
bifalla vår motion. Inte förvånande men ett väldigt dåligt val av beslut, som 
naturligtvis drabbar kommunens ekonomi och medborgare. 

Vi reserverar oss mot fullmäktige-majoritetens beslut att inte stödja ett krav på 
långsiktigt kommunalt ägande av fastigheter och lokaler för den egna verksamheten 

 

 

För Kommunistiska Partiet 

Yngve Berlin 
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§ 54 Dnr 2021-000146  

Motion från Håkan Kindstedt (L) om att ge kommunledningen uppdrag 
att genomföra en nulägesanalys för att ge en tydlig bild av 
verksamheternas styrkor, möjligheter, svagheter och hot 
Sammanfattning 
Håkan Kindstedt (L), har i en motion föreslagit att ge kommunledningen i uppdrag 
att genomföra en nulägesanalys för att ge en tydlig bild av verksamheternas styrkor, 
möjligheter, svagheter och hot. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-03-13 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Kommunstyrelsen 
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§ 55 Dnr 2021-000156  

Motion från Håkan Smedja (V) om att menssäkra Lysekil 
Sammanfattning 
Håkan Smedja (V) föreslår i en motion att Lysekils kommun, på prov införa 
menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter. Särskilt viktigt är att detta sker i 
högstadiet och gymnasieskolan. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-03-17 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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