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§ 120 Dnr 2021-000001 

Muntlig information på kommunstyrelsen 2021-09-01 

Sammanfattning 

Eva-Marie Magnusson, ekonomichef och Maria Fredriksson, upphandlare 
informerar om riktlinjer för inköp och upphandling som kommunfullmäktige 
återremitterade 21 april 2021.  

 

Michael Johansson, avd. chef hållbar utveckling informerar om inkommen remiss 
från Västra Götalandsregionen - Regional Fysisk planering enligt plan- och 
bygglagen. Förslag till yttrande kommer till kommunstyrelsen 6 oktober 2021 för 
beslut. 

 

Christian Wrangmo, tf. samhällsbyggnadschef och Margareta Govik, enhetschef 
mark och gata, informerar om snöröjning på enskilda vägar. 

 

Joakim Hagetoft, tf. administrativ chef. informerar om: 

 Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 

 Covid-19 

 Krisberedskap och civilt försvar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 121 Dnr 2021-000024 

Månadsuppföljning juni 2021 för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en månadsrapport per 30 juni 2021 
om omfattar uppföljning av ekonomi avseende utfall för perioden samt prognos för 
helåret. 

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse på 590 tkr till 
och med den 30 juni. Prognosen för helåret är ett nollresultat. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-18 
Månadsrapport för juni 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten för juni 2021. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 122 Dnr 2021-000303 

Yttrande över remiss - Fyrbodals kommunalförbunds budget 
basverksamhet 2022 - 2024 

Sammanfattning 

Fyrbodals medlemskommuner ombeds att inkomma med svar och eventuella 
synpunkter på budgeten för basverksamheten 2022 – 2024. 

Kommunstyrelseförvaltningen har generellt inga synpunkter på förslaget till budget.  

I sammanhanget kan dock påpekas att de budgeterade medlen för bilkostnader 
under perioden kan te sig onödigt stora. Detta då pandemin inneburit att antalet 
resor kopplade till möten, konferenser och liknande minskade drastiskt under 2020 
och 2021 och istället ersattes av digitala möten. Även när pandemin är över kommer 
sannolikt denna typ av digitala sammankomster fortsätta i stor utsträckning vilket i 
sin tur bör innebära att antalet bilresor i tjänsten logiskt bör minska.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-20 
Handlingar från Fyrbodals kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom remissförslaget till budet 2022-2024 för 
Fyrbodals kommunalförbund. 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 123 Dnr 2021-000304 

Yttrande över remiss - Delregionala utvecklingsmedel 2022  

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbund har tagit fram en budget för delregionala 
utvecklingsmedel 2022. Medlemskommunerna ombeds att inkomma med svar på 
medfinansieringen av storleksordningen 37 kr per invånare. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Lysekils kommun ställer sig bakom 
Fyrbodals budget för delregionala utvecklingsmedel 2022. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-20 
Remiss - Budget delregionala utvecklingsmedel 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlåta förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt 
remissvar till Fyrbodals kommunalförbund.   

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 124 Dnr 2021-000264 

Samrådsyttrande - Vindkraftspark Mareld i Skagerrak mellan Sverige 
och Danmark 

Sammanfattning 

Hexicon AB planerar att ansöka om tillstånd för att anlägga en vindkraftspark, med 
benämningen Mareld, mellan Lysekil och Skagen i Danmark. Produktionen väntas 
kunna uppgå till cirka 12 TWh/år. Detta motsvarar elförbrukningen för cirka tre 
miljoner hushåll. Ytterligare en vindkraftspark, benämnd Poseidon, planeras av 
annan aktör direkt sydost om Marelds lokalisering. Lysekils kommun har erbjudits 
tillfälle att lämna ett samrådsyttrande. 

En ökning av tillförseln av förnyelsebar energi till det svenska energisystemet behövs 
i och med den klimatomställning av hela samhället som måste genomföras med hög 
takt under det närmaste decenniet. Samtidigt behöver andra effekter för människor 
och miljö bedömas och beaktas när nya anläggningar etableras. 

Aspekter som behöver belysas inför tillståndsansökan är: 

 Etableringens bidrag till att uppnå en fossilfri energiförsörjning 

 Parkens påverkan på besöksnäring, yrkesfiske, vattenbruk och andra berörda 
näringar 

 Hur förutsättningarna för båt- och friluftsliv samt landskapsbild och 
upplevelsevärden i kustmiljön påverkas 

 Effekterna på de marina ekosystemen, såväl positiva som negativa med 
mera. 

Havsplanen för Västerhavet (föreligger som förslag) behöver förtydliga var och i 
vilken omfattning havsbaserad vindkraft bör etableras. Vindkraftsparken Mareld bör 
prövas parallellt med vindkraftsparken Poseidon, så att deras sammantagna effekter 
beaktas. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-17 
Yttrande från Fiskekommunerna 
Samrådsunderlag Mareld vindkraftspark med bilagor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelsen som sitt yttrande i ärendet. 

Beslutet skickas till 

Hexicon AB 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 125 Dnr 2021-000240 

Samrådsyttrande - Vindpark Poseidon, avgränsningssamråd för ett 
havsbaserat vindkraftprojekt utanför territorialgränsen i södra 
Skagerrak 

Sammanfattning 

Zephyr Vind AB planerar att ansöka om tillstånd för att anlägga en vindkraftspark, 
med benämningen Poseidon, i södra delen av Skagerrak, nordväst om Göteborg. 
Produktionen väntas kunna uppgå till cirka 5,5 TWh/år. Detta motsvarar ca 4 % av 
Sveriges elbehov. Ytterligare en vindkraftspark, benämnd Mareld, planeras av annan 
aktör direkt nordväst om Poseidons lokalisering. Lysekils kommun har erbjudits 
tillfälle att lämna ett samrådsyttrande. 

En ökning av tillförseln av förnyelsebar energi till det svenska energisystemet behövs 
i och med den klimatomställning av hela samhället som måste genomföras med hög 
takt under det närmaste decenniet. Samtidigt behöver andra effekter för människor 
och miljö bedömas och beaktas när nya anläggningar etableras. 

Aspekter som behöver belysas inför tillståndsansökan är: 

 Etableringens bidrag till att uppnå en fossilfri energiförsörjning 

 Parkens påverkan på besöksnäring, yrkesfiske, vattenbruk och andra berörda 
näringar 

 Hur förutsättningarna för båt- och friluftsliv samt landskapsbild och 
upplevelsevärden i kustmiljön påverkas 

 Effekterna på de marina ekosystemen, såväl positiva som negativa med 
mera. 

Havsplanen för Västerhavet (föreligger som förslag) behöver förtydliga var och i 
vilken omfattning havsbaserad vindkraft bör etableras. Vindkraftsparken Poseidon 
bör prövas parallellt med vindkraftsparken Mareld, så att deras sammantagna 
effekter beaktas. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-23 
Yttrande från Fiskekommunerna 
Samrådsbrev Vindpark Poseidon 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelsen som sitt yttrande i ärendet. 

Beslutet skickas till 

Zephyr Vind AB 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 126 Dnr 2021-000351 

Medfinansiering av Leaderprojekt rörande framtagande av åtgärdsvalstudie 
för en fast förbindelse över Gullmarn  

Sammanfattning 

Företagarna (Lysekil) har identifierat en förbättrad infrastruktur som en fråga av 
avgörande vikt för näringslivets utveckling i Lysekil. 

För att komma vidare i frågan om en fast förbindelse över Gullmarn avser 
Företagarna att ansöka om projektmedel hos Leader. Dessa medel ska användas till 
att finansiera en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) av en fast förbindelse över Gullmarn i form 
av en flytande bro likt Nordhordalandsborn i Norge. 

Företagarna har nu vänt sig till Lysekils kommun och ber om ett 
medfinansieringsintyg på 680 tkr. Företagarna själva bidrar med 200 tkr till 
kommunens medfinansiering. Detta innebär att Lysekils kommuns faktiska 
medfinansiering uppgår till maximalt 480 tkr. 

Förvaltningen anser att Företagarna agerat innovativt i att hitta en, för kommunen, 
så kostnadseffektiv lösning som möjligt och är därför av uppfattningen att Lysekils 
kommun bör tillstyrka Företagarnas begäran om att medfinansiera projektet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-25 
Företagarna inskickad ansökan ÅVS Gullmarsbron 
Kompletterad ansökan2021-08-20 
Företagarna kvittens på inskickad ansökan ÅVS Gullarsbron 
Gullmarsbron Leader budget ÅVS 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars Björneld (L), Ronald Rombrant (LP), Ulf Hanstål (M) och Christina Gustavsson 
(S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Maria Granberg (LP) och Yngve Berlin (K): Avslag på förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Lars Björneld med fleras förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera Leaderprojekt avseende fast 
förbindelse över Gullmarn med maximalt 480 tkr och utfärda ett 
medfinansieringsintyg till Företagarnas Leaderansökan uppgående till 680 tkr. 

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering får ske inom budget 2023. Om kostnader 
uppstår innan 2023 ska dessa kostnader hanteras inom 
kommunstyrelseförvaltningens ram. 

Beslutet är villkorat med att Företagarna bidrar med 200 tkr till kommunens 
medfinansiering. 
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Reservation 

Yngve Berlin (K) anmäler skriftlig reservation. 

Maria Granberg (MP) anmäler blank reservation. 

Beslutet skickas till 

Leader bohuskust och gränsbygd 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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Reservation från Yngve Berlin (K) mot kommunstyrelsen beslut 2021-09-01, § 126 
– Medfinansiering av Leaderprojekt rörande framtagande av åtgärdsvalstudie för en 
fast förbindelse över Gullmarn. 

 
En fast förbindelse i form av en bro över Gullmarsfjorden mellan Lysekils kommun 
och Uddevalla, kan möjligen ha en positiv effekt för Lysekils utveckling. Men en 
överdriven tro på vad en fast förbindelse (utöver väg 162 mot E 6) kan bidra till och 
inte minst möjligheten att realisera ett sådant projekt, måste värderas realistiskt. 
Kan inte påstå att det senare präglade majoriteten på KS mötet 1/9. 
 
Jag har samma uppfattning som kommunalråden Jan-Olof Johansson (s) och 
oppositionsrådet Ronald Rombrant Lp gav uttryck för i Lyskekilsposten så sent som 
15 juni i år (2021). 
 
”Trafikverket bör betala förstudien – inte våra skattebetalare”   
 
En halv miljon kr av kommunala medel för att ytterst marginellt påverka en statlig 
myndighet att ta beslut i en nationell infrastrukturfråga kan aldrig vara försvarbart. 
 
Dessutom kommer en eventuell förstudie/analys av de ekonomiska förutsättningarna sakna 
svar på många avgörande frågeställningar.  
 
Är Lysekilsbor och turister beredda att betal broavgift i storleksordningen 30-50 kr/per 
gång för att nyttja bron? 
 
Eller väljer de att i större utsträckning köra (en med nödvändighet upprustad) väg 162 mot 
E 6:an och motorvägen, och omvänt? 
 
Är det ett försvarbart alternativ att kommunen i förekommande fall med skattemedel 
långvarigt subventionerar broavgift för att styra val av vägsträcka för att uppnå det 
kalkylerade (för finansiering) trafikflödet över bron?  
 
Det faktum att en broförbindelse över Gullmarsfjorden, (vad man än önskat), är en gravt 
nedprioriterad fråga för statliga myndigheten Trafikverket, och har naturligtvis en 
avgörande betydelse.  
 
Risken med extern-finansierad förvalsstudie (och Trafikverkets ovilja), är att använda 
medel inte kommer att få någon annan effekt än att kommunen visat sin ”goda vilja” och 
”slipper” bära ansvaret för utebliven broförbindelse.  
 
Vi säger inte nej till en bro över Gullmarsfjorden men vi säger nej till att kommunen 
använder en halv miljon av skattemedel till en förvalsstudie som är ett nationellt ansvar, 
som rimligtvis vilar på Trafikverket.   
 
 
Yngve Berlin (K) 
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§ 127 Dnr 2021-000347 

Översyn av reglementet om arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen presidium har initierat att tillsätta en arvodesberedning för att 
göra en översyn av reglementet inför ny mandatperiod. 

Reglementet bör beslutas av kommunfullmäktige innan ny mandatperiod träder i 
kraft. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-18 
Gällande reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP) och Maria Granberg (MP): Bifall till förvaltningens förslag.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en arvodesberedning med uppdrag att senast 
till första fullmäktigesammanträdet 2022 ta fram ett arvodesreglemente för 
mandatperioden 2023-2026. 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson 
och oppositionsråd Ronald Rombrant att utse två personer vardera att ingå i 
arvodesberedningen.  

 

Ronald Rombrant (LP) anmäler Gert-Ove Forsberg att ingå i arvodesberedningen. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 128 Dnr 2021-000342 

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.  

Reglerna beskriver hur inköp och direktupphandling ska göras i Lysekils kommun. 
Ett särskilt avsnitt behandlar direktupphandling som är en upphandlingsform som 
delvis är reglerad i upphandlingslagstiftningen.  

Information regler inom inköp och upphandling kommer att ske på förvaltningarnas 
ledningsgrupper samt via Insidan. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-13 
Regler för inköp och upphandling 
Förändringar i jämförelse med tidigare dokument 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar regler för inköp och upphandling under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för inköp och upphandling. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
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§ 129 Dnr 2021-000127 

Svar på ledamotsinitiativ från moderaterna angående färjetrafiken 
Lysekil/Skaftö 

Sammanfattning 

Ulf Hanstål (M) har som ett ledamotsinitiativ avseende färjetrafiken mellan 
Lysekil/Skaftö yrkat på att förvaltningen ges i uppdrag att i det fall trafiken inte 
hamnar i det ordinarie utbudet upphandla tilläggstrafik. 

I mail från Västtrafik daterat 2020-02-14 framförde Västtrafik att den preliminära 
och ungefärliga trafikkostnaden för detta tillköp skulle uppgå till ca 1 500 000 kr, 
med en eventuell diff på +/- 20%.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-17 
Ledamotsinitiativ  
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-03-03, § 54  

Förvaltningens förslag till beslut 

Att inte upphandla tilläggstrafik då ekonomiska medel saknas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulf Hanstål (M) och Lars Björneld (L): Avslag på förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
att inte upphandla tilläggstrafik då ekonomiska medel saknas. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte upphandla tilläggstrafik då ekonomiska medel 
saknas. 

Reservation 

Ulf Hanstål (M) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beslutet skickas till 

Ledamot 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 130 Dnr 2021-000019 

Delegationsbeslut 2021-09-01 - kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelseförvaltningen. 

Tf. Kommundirektör 

 Tillförordnad samhällsbyggnadschef 

 Tillförordnad administrativ chef 

 Tillförordnad kommundirektör under veckorna 29-32 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll 1 september 2021 
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§ 131 Dnr 2021-000010 

Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2021-09-01 

Sammanfattning 

• Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-06-30, § 67 - Rutin för 
beställning, köp och uppföljning av externa platser inom SoL och LSS 

• Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-06-30 - ek uppföljning maj 2021 

• Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-06-30 - sammanställning 
budgeterade placeringar 

• Protokoll vid bolagstämman 2021-05-18 och 2021-07-02 för Havets Hus 
AB 

• Protokoll från Havets Hus AB 2021-04-20 och 2021-05-18 

• Protokollsutdrag från miljönämnden 2021-04-21, § 17 - Rambudget 2022 

• Protokoll från årsmöte 2021-05-24 - Kommunforskning i Västsverige ideell 
Förening KFi 

• Förbundsdirektionens protokoll 2021-06-11 för Räddningstjänstförbundet 
Mitt Bohuslän 

• Förbundsavgift 2022 till Sveriges Kommuner och Regioner 

• Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 7 juni 2021 - 
Sammanträdestider för regionfullmäktige 2022 

• Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 7 juni 2021 - 
Budget 2022 för Västra Götalandsregionen 

• Snabbprotokoll från Fyrbodals kommunalförbund 2021-06-17 

• Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-06-07, § 63 - 
uppföljningsrapport 2, utbildningsförvaltningen 

• Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-06-07, § 71 - 
uppföljningsrapport 2, arbetslivsförvaltningen  

• Fyrstads Flygplats AB Årsstämmoprotokoll 2021-05-20 

• Samordningsförbundet Väst styrelseprotokoll nr 2 - 28 maj 2021 

• Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-03, § 82 – 
uppföljning 2 

• Minnesanteckningar och bildspel U2 2021 samhällsbyggnadsnämnden 

• Minnesanteckningar och bildspel U2 2021 socialnämnden 

• Minnesanteckningar och bildspel U2 2021 utbildningsnämnden 

• Minnesanteckningar U2 Miljönämnden  

• Upphävande av beslut om återbetalning av eget kapital - Tolkförmedling 
Väst  

  



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-09-01 
 

19 (30) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 7FD9CEE5626B1516BCE42B0A972A30341EA7A6AE2D 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden till protokollet den 
1 september 2021. 
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§ 132 Dnr 2021-000002 

Information från kommunstyrelsens ordförande och tf. kommundirektör 

Sammanfattning 

Tf. kommundirektör informerar om: 

• Nya samhällsbyggnadschefen, Måns Werner, börjar sin anställning 1 
november. 
Christian Wrangmo, är utsedd som tillförordnad samhällsbyggnadschef 
från och med den 1 september till 31 oktober. 

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

 Den politiska referensgruppen gällande ÖP hade möte den 30 augusti. 
Ambitionen är att kommunstyrelsen ska ta beslut om samrådhandlingen vid 
mötet den 6 oktober.  

 Invigning av Bro Coworking den 19 augusti. Coworking är en kreativ 
mötesplats i attraktiv miljö där företagare, anställda och studenter 
tillsammans skapar förutsättningar för att inspirera och stötta varandra. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 133 Dnr 2021-000160 

Riktlinjer 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.  

Ärendet återremitterades från kommunfullmäktige 2021-04-21 för att förtydliga 
förändringar av riktlinjernas formulering kring minilöner och sociala hänsyn.  

Hela stycket social och etiska hänsyn och ersatts med kapitlet ”hållbar utveckling” 
som innehåller ekologisk-, ekonomisk och social hållbarhet. 

Information om riktlinjer och regler inom inköp och upphandling kommer att ske på 
förvaltningarnas ledningsgrupper samt via Insidan.  

Kommunfullmäktige fattar beslut om riktlinjer och kommunstyrelsen fattar beslut 
angående regler. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-13 
Riktlinjer för inköp och upphandling 
Förändringar i jämförelse med tidigare dokument 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-04-21, § 48  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars Björneld (L) och Maria Granberg (MP): Bifall till förvaltningens förslag. 

Yngve Berlin (K): Ändringsförslag att den skrivning kommunfullmäktige enhälligt 
antog den 14 dec 2017, kvarstår som första punkt under stycket ”social hållbarhet” 

Gällande text: (KF beslut 2017-12-14) 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  
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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.” 

Beslutsgång 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för inköp och 
upphandling. Riktlinjerna gäller även för de helägda kommunala bolagen. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 134 Dnr 2020-000181 

Upphörande av snöröjning på enskilda vägar i Lysekils kommun 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-24, § 89 att återremittera ärendet för att ta 
fram kostnad för snöröjningen per invånare i tätort jämfört med på landsbygden 
som kompletterande underlag till kommunfullmäktige. 

Det av fullmäktige återremitterade och efterfrågade underlaget, kostnaden för 
snöröjningen per invånare i tätort jämfört med på landsbygden, har tagits fram.   

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån SCB:s befolkningsstatistik och en 
budgeterad beräknad kostnad för snöröjningen kommit fram till att snöröjningen 
kostar 92 kr/person i tätort och 197 kr/person i landsbygd. 

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat återremissen 2021-01-14 och beslutade 
att överlämna förvaltningens förslag till kommunfullmäktige som sin egen.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-19 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-01-14, §9 med bilagor 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-06-24, § 89 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-30, § 95 med bilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yngve Berlin (K), Ronald Rombrant (LP), Christina Gustavsson (S) och Daniel 
Arvidsson (SD): Avslag på förvaltningens förslag. 

Lars Björneld (L): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Yngve Berlins med fleras förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå samhällsbyggnadsnämndens 
förslag att upphöra med snöröjning på enskilda vägar. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 135 Dnr 2020-000014 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2020 

Sammanfattning 

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

Redovisningen avser perioden 1 januari till den 31 december 2020 och samtliga 
partier har lämnat in redovisningen till kommunstyrelseförvaltningen i tid. 

Redovisningskravet syftar till att genom ökad öppenhet ge allmänhet och medierna 
möjlighet att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras 
redovisning. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår efter granskning att samtliga partiers 
redovisningar godkänns. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-13 
Redovisningar från samtliga partier  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningar av 
partistöd för år 2020. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 136 Dnr 2021-000148 

Godkännande av aktieägaravtal och bolagsordning för Fyrstads 
Flygplats AB 

Sammanfattning 

Fyrstads Flygplats AB har av ägarkommunerna fått uppdraget att göra tillägg i 
aktieägaravtalet gällande krisberedskap. Styrelsen i bolaget har beslutat att 
samtidigt göra en översyn gällande hela dokumentet och, för att uppnå 
samstämmighet, även gällande bolagsordning. 

Arbetsunderlag och förslag till ändringar har under april månad 2021 samverkats 
med ägarkommunernas jurister/administrativa chefer.  

Vid årsstämman den 20 maj 2021 lades slutligt förslag till ändringar fram för 
ägarkommunernas ombud. Stämman beslutade att Aktieägaravtalet ska sändas till 
ägarkommunernas beslutande församlingar för godkännande och därefter 
undertecknas vid en extra bolagsstämma under hösten 2021.  

Vidare beslutades föreslagna ändringar i Bolagsordningen under förutsättning att de 
godkänns av ägarkommunernas beslutande församlingar.  

Med anledning av dessa beslut har Fyrstads Flygplats AB sänt över aktieägaravtalet 
och bolagsordningen för godkännande till ägarkommunerna. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-20 
Bolagsordning 
Aktieägaravtal  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreslagna 
förändringar i aktieägaravtalet och bolagsordningen. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

 



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-09-01 
 

26 (30) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 7FD9CEE5626B1516BCE42B0A972A30341EA7A6AE2D 

 

 

§ 137 Dnr 2020-000306 

Svar på motion från Sverigedemokraterna - Utökat busskort 

Sammanfattning 

Christoffer Zakariasson, Daniel Arvidsson, Magnus Elisson och Tommy Westman, 
Sverigedemokraterna föreslår i en motion 2020-06-20 tre alternativ för utökning av 
busskort i Lysekils kommun. 

Utbildningsförvaltningen menar att trots ett möjligt behov, är de föreslagna 
alternativen inte är genomförbara i dess nuvarande form. Utbildningsnämnden 
beslutade därför 2020-12-16 att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har i sak inget att invända mot den framställan och 
de beräkningar som gjorts. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-19 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-12-16, § 142, med bilagor 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-09-16, § 122 
Motion 

Förvaltningens förslag till beslut 

Att avslå motionen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Arvidsson (SD) och Ulf Hanstål (M): Bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
motionen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 138 Dnr 2019-000171 

Svar på motion från Krister Samuelsson (M) om frukost i skolan 

Sammanfattning 

Krister Samuelsson (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att 
förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna och kostnaderna för 
genomförande om frukost i skolan under en försöksperiod av 1 år, samt komma med 
förslag till hur det ska finansieras. 

Kommunfullmäktige tog upp motionen 2020-06-16 och beslutade då att 
återremittera ärendet med motivering att förvaltningen inte har redovisat förslag 
enligt punkt 2 i motionen, och att förvaltningen får ett förnyat uppdrag enligt 
ovanstående för budgetår 2021.  

Utbildningsnämnden behandlade återremissen 2021-04-06 och beslutade att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. I utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
framförs, att kostnaderna för att erbjuda frukost beräknas till  

3,5 - 3,7 mnkr per år, en kostnad som kan jämföras med 6 lärartjänster. 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade återremissen 2020-12-17 och beslutade 
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till 
vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse. Enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse framförs att serviceavdelningen 
(kosten) är en köp- och säljorganisation och de intäkter man har kommer från 
beställande kund. I detta fall är det utbildningsförvaltningen som därmed ska ta 
fram förslag på hur eventuell frukost i skolan ska finansieras. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i delgett utbildningsförvaltningen beräkningar 
på ökade kostnader utifrån olika poster så som personal, livsmedel, kemikalier, el 
och vatten.  

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av utbildningsnämndens och 
samhällsbyggnadsnämndens beslut och har inget i övrigt att tillägga. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslag 2021-06-22 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-04-06, § 31 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-17 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-09-16, § 118 
Motion 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med 
hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 139 Dnr 2020-000385 

Svar på motion från Jeanette Janson (LP) och Annette Calner (LP) 
avseende ungdomsjobb 

Sammanfattning 

Jeanette Janson (LP) och Annette Calner (LP) har i en motion föreslagit att 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt utreda 
möjligheterna att införliva ungdomsjobb enligt ”Sotenäs-modellen”, samt att se över 
möjligheterna att söka statsbidrag för dessa. 

Motionen har varit på remiss hos utbildningsnämnden som menar att 
arbetslivsförvaltningen valde att prioritera platserna för ungdomar inom 
kommunala aktivitetsansvaret, dvs ungdomar som varken arbetar eller studerar och 
som inte uppnått en fullständig gymnasieutbildning under 2020 via kommunala 
medel och statligt bidrag.  

Lysekils kommun har därmed liksom Sotenäs kommun genomfört motsvarande 
satsning på ungdomsjobb med statligt stöd.  

Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning i sak än vad som 
framförs i utbildningsförvaltningens remissvar. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslag 2021-06-23 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-04-06, § 39 
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-09-16, § 124 
Motion  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 
besvarad med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 140 Dnr 2020-000470 

Svar på motion från Monica Andersson (C) angående antagande av 
träbyggnadsstrategi 

Sammanfattning 

Monica Andersson (C) har i en motion föreslagit att Lysekils kommun skyndsamt 
antar en träbyggnadsstrategi för att bidra till ökad träbyggnation. 

Kommunstyrelseförvaltningen tycker strategin är bra och välskriven men föreslår att 
samhällsbyggnadsförvaltningen ser över den föreslagna strategin samt att den 
överförs till kommunens mall för styrande dokument. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslag 2021-06-23 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-04-29, § 65 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-11-18, § 152 
Motion med bilaga 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att samhällsbyggnadsnämnden får i 
uppdrag att revidera motionärens förslag på träbyggnadsstrategin i enlighet med 
kommunens styrdokument. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 141 Dnr 2020-000537 

Svar på medborgarförslag - Säkerhetskamera på Gullmarsskolan 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit om att installera övervakningskameror i 
allmänna utrymmen på Gullmarsskolan.  

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att förslaget i sak redan är realiserat då 
tio kameror installerades och aktiverades under vecka 8 på Gullmarsskolan 7-9. En 
risk- och konsekvensanalys för införandet av kamerabevakningen gjordes och frågan 
var även fackligt förhandlad. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslag 2021-06-04 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska 
anses vara i besvarat i enlighet med vad som framförs i tjänsteskrivelsen. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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