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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 
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Datum 

2021-08-20 

Dnr 

LKS 2021-000148 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 

Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 

 

Ändringar i 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. 

Förslag till beslut  

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

Ärendet 

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. 

Förvaltningens synpunkter 

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. 

Förvaltningen har i övrigt inga synpunkter på de föreslagna förändringarna. 
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Christian Martins 
Tf kommundirektör  
 

Bilagor 

Bolagsordning 
Aktieägaravtal 

Beslutet skickas till  

Fyrstads flygplats AB 
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Trollhättan Vänersborgs flygplats, 461 93 Trollhättan, 0520 82 500, info@fyrstadsflyget.se 

Fyrstads flygplats AB Styrelsens säte: Trollhättan, Org nr 556234-4373 

 

Till 

Trollhättans Stad 

Vänersborgs kommun 

Uddevalla kommun 

Lysekils kommun 

 
 

Godkännande av ändringar i Aktieägaravtal 

och Bolagsordning för Fyrstads Flygplats AB 
(2 bifogade dokument) 

 

 
 

Fyrstads Flygplats AB har av en av ägarkommunerna fått uppdraget att göra 

tillägg i aktieägaravtalet gällande krisberedskap. Styrelsen har beslutat att sam-

tidigt göra en översyn gällande hela dokumentet och, för att uppnå samstäm-

mighet, även gällande bolagsordning.  

 

Arbetsunderlag och förslag till ändringar har under april månad 2021 samverkats 

med ägarkommunernas jurister. 

 

Vid årsstämman den 20 maj 2021 lades slutligt förslag till ändringar fram för 

ägarkommunernas ombud.  

 

Stämman beslutade att Aktieägaravtalet ska sändas till ägarkommunernas be-

slutande 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 bifogas här underlag för godkännande av bola-

gets fyra ägarkommuner.  

 
 

Trollhättan den 16 juni 2021 

FYRSTADS FLYGPLATS AB  

  

På uppdrag av FFAB styrelse 

 

 

 

Anna Råhnängen  

Verkställande direktör  
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Trollhättan Vänersborgs flygplats, 461 93 Trollhättan, 0520 82 500, info@fyrstadsflyget.se 

Fyrstads flygplats AB Styrelsens säte: Trollhättan, Org nr 556234-4373 

 

Kommentarer till ändringar i Aktieägaravtal 

 

§1 

• Tydligare beskrivning av vilken status på flygplats som krävs. 

• Vidgande av flygplatsens geografiska upptagningsområde. 

 

2§ 

• Tydligare uppdrag för samhällsviktigt flyg. 

• Krav om utveckling i verksamheten. 

• Tydliggörande om flygplatsens del i transportsystemet. 

• Uppdaterade hänvisningar. 

 

3§ 

• Koppling till de globala hållbarhetsmålen. 

 

5§ 

• Beslut om SGEI har för flygplatsen ersatts av gruppundantagsförordning-

en eftersom flygplatsen har mindre än 200 000 årliga passagerare. 

 

6§ 

• Förändrad ekonomisk målsättning syftande till att kunna medge en lång-

siktig utveckling och en hållbarhetsomställning. 

• Följdförändringar då beslut om SGEI har ersatts av gruppundantagsför-

ordningen för flygplatser som har färre än 200 000 årliga passagerare. 

 

12§ 

• Ny paragraf. 

• Krav utgående från ägarkommunernas styrdokument för krisberedskap. 

 

13§ 

• Uppdaterade hänvisningar. 

 

§17 

• Uppdaterad giltighet, kommer justeras i och med fastställande. 

 

 

Kommentarer till ändringar i Bolagsordning 

 

§3 

• Följdändring av Aktieägaravtalets 1§. 

 

4§ 

• Följdändring av Aktieägaravtalets 2§. 

• Uppdaterade hänvisningar. 

 

12§ 

• Kallelse kan också ske via e-post. 

 

 



 

  Kommunstyrelsen
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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  



 

  Kommunstyrelsen
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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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Datum 

2021-08-13 

Dnr 

LKS 2021-000160 
 
Ekonomiavdelningen  

Eva-Marie Magnusson 
eva-marie.magnusson@lysekil.se 
 

 

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. 

Förslag till beslut  

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

Ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har uppdaterat policy, riktlinjer och regler för inköp 
och upphandling. Dokumenten har anpassats efter kommunens riktlinjer för 
styrande dokument. Detta innebär att policy och riktlinjer nu återfinns i ett 
gemensamt dokument där policyn är nerkortad och inleder dokumentet. 

Syftet med uppdateringar var att väga in delar från Agenda 2030, då upphandling 
och inköp har en stor påverkan på de hållbarhetsmål som kommunen strävar att 
uppnå. 

De helägda kommunala bolagen har fått möjlighet att yttra sig och komma med 
synpunkter över riktlinjer, via en remiss till bolagen. 

Förvaltningens utredning 

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.  

Anledningen till att detta är omarbetat är att det under åren sedan de tidigare 
riktlinjerna togs har hänt mycket kring ämnet hållbar utveckling kopplat till 
upphandling. Nu finns det tre tydliga delar utpekat som ska ställas krav kring eller 
särskilt övervägas.  
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Under rubriken social hållbarhet finns samma innehåll kvar kring ILOs 
(International Labour Organization) kärnkonventioner, barnkonventionen samt 
arbetsrättsliga villkor.  

När de tidigare riktlinjerna arbetades fram fanns det få utpekade branscher där 
arbetsrättsliga villkor ansågs vara behövligt att ställa krav kring.  

I första stycken under ”hållbar utveckling” anges att ” I samtliga upphandlingar 
där tillämpliga kriterier finns ska krav med minst nivå bas användas. 
Även kriteriernas övriga två nivåer, avancerad och spjutspets, bör användas när 
dessa är relevanta för att upphandlingen ska bidra till uppfyllelse av mål och 
inriktningar.” 

Upphandlingsmyndigheten har vid dagens datum nio specifika branscher där 
arbetsrättsliga villkor finns framarbetade som är baserade på kollektivavtal. Utöver 
detta finns basnivåkrav att använda för övriga branscher.  

Den inledande texten i kombination med vad som anges under stycket social 
hållbarhet innebär ett större ansvarstagande från kommunens sida vad gäller social 
hållbarhet än tidigare riktlinjer. 

Vad gäller skrivningen kring ”lika lön för lika arbete ska gälla” är denna väldigt 
svårtillämpad eftersom vi endast kan ställa krav på minilöner och inte kan påverka 
vad anbudsgivarna väljer betalar sina anställa utöver miniminivå.  

För att anpassa delar av Agenda 2030 och övriga styrdokument har tjänstepersoner 
inom ekonomiavdelningen och avdelningen för hållbar utveckling arbetat fram 
förslag till uppdaterade dokument inom inköp och upphandling. Implementering 
av dessa kommer att ske via information på förvaltningarnas ledningsgrupper och 
via Insidan. Kommunfullmäktige fattar beslut om riktlinjer och kommunstyrelsen 
fattar beslut angående regler. Bilagan beskriver förändringar i jämförelse med 
tidigare dokument. 

Christian Martins 
Tf. Kommundirektör 

Eva-Marie Magnusson  
Ekonomichef 

 

Bilagor 

Riktlinjer för inköp och upphandling  
Förändringar i jämförelse med tidigare dokument 

Beslutet skickas till  

Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag 
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För rev idering ansvarar:   Kommunstyrelsen  
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tidplan för denna ansvarar:   Kommunstyrelsen 
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Inledning och syfte 

Syftet med dessa riktlinjer är att tydliggöra Lysekils kommuns förhållningssätt i 
upphandling- och inköpsfrågor. Riktlinjerna gäller för all anskaffning av varor, tjänster, 
koncessioner och entreprenader inom samtliga nämnder och bolag. 
 
Riktlinjerna innehåller även Lysekils kommuns policy för inköp och upphandling 
 

Policy 

Samordnad upphandling 

Upphandlingsverksamheten inom kommunen och dess bolag ska i möjligaste mån 
samordnas, dels i syfte att uppnå bästa möjliga affärsvillkor och totalekonomi, dels för att 
minimera de administrativa kostnaderna för upphandlingsverksamheten. Samordning ska 
även ske med övriga kommuner inom upphandlingssamarbetet i norra Bohuslän samt 
med andra myndigheter och upphandlingsorganisationer där så är lämpligt.  
 
All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där 
kommunens gemensamma bästa har företräde framför enskilda verksamheters intresse 
 

Hållbar utveckling 

Upphandling ska användas som ett strategiskt verktyg för att Lysekils kommun ska 
bidra till en hållbar utveckling av samhället. 
 
Kraven som ställs i upphandlingar ska utformas så att de inte diskriminerar 
leverantörer, vara proportionerliga, ha en koppling till föremålet för kontraktet, samt 
vara möjliga att kontrollera. 

Ekologisk hållbarhet 

Kommunen ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling i samhället genom att 
upphandla produkter och tjänster som bidrar till en god livsmiljö och som medför så 
liten klimat- och miljöpåverkan som möjligt med bibehållen funktion.  

Ekonomisk hållbarhet 

Kommunen ska sträva efter att ha en varierad leverantörsbas där även mindre företag 
ingår. 

Social hållbarhet 

Inköps- och upphandlingsverksamheten ska bidra till arbetet mot ett socialt och etiskt 
hållbart samhälle. Lysekils kommun ska vid all upphandlings- och inköpsverksamhet 
ställa relevanta sociala och etiska krav. 

Affärsetiskt förhållningssätt 

Kommunen arbetar på medborgarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet 
i enlighet med de krav som uppställs i regeringsformen. Detta innebär att anställda och 
förtroendevalda ska handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att 
påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen. 
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Riktlinjer för inköp och upphandling 

Alla inköp och upphandlingar ska ske i enlighet med lagen om offentlig upphandling 
(LOU) lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling 
av koncessioner (LUK), samt annan berörd lagstiftning. Varje upphandlande myndighet 
och enhet är en juridisk person, även om den består av flera verksamheter med eget 
resultatansvar och ses som en upphandlande myndighet/enhet.  

Upphandlingsfunktionens roll 

Upphandlingsfunktionen är en samordnande funktion för kommunens upphandlingar och 
står för den interna och externa informationen angående offentlig upphandling. 
 
Upphandlingsfunktionen i kommunens förvaltning finns i kommunstyrelseförvaltningen. 
Varje bolag ska ha en utsedd upphandlingsfunktion. 
 
Upphandlingsfunktionen samordnar de upphandlingar som är av 
förvaltningsövergripande karaktär och de upphandlingar som samordnas med andra 
myndigheter och bolag.  
 
Upphandlingsfunktionen hjälper till med råd och stöd i upphandlingsärenden som 
handläggs av annan förvaltning samt genomför elektronisk annonsering av alla 
upphandlingar som ska annonseras. 
 
Upphandlingsfunktionen ansvarar för att information om förvaltningsövergripande och 
samordnade upphandlingar går ut till berörda. Upphandlingsfunktionen stöttar 
förvaltningarna vid uppföljning och bevakning av ingångna avtal. 
 

Roller, nämnder styrelse och förvaltning 

Varje nämnd och bolag har ansvar för de inköp och upphandlingar som berör nämndens 
eller bolagets verksamhet. Nämnden eller styrelsen ansvarar för att gällande lagstiftning 
och policy följs, att ansvar och befogenheter i upphandlings- och inköpsverksamheten 
fastställs samt att medarbetare har den kompetens som krävs för att genomföra 
upphandling och inköp på ett korrekt sätt.  
 
För varje avtal som tecknas ska en avtalsansvarig utses. Om avtal tecknas för flera 
förvaltningar utser varje förvaltning en avtalsansvarig. Den förvaltning som bedöms ha 
störts volym på avtalet ansvarar för avtalsskrivning och avtalsuppföljning.  
 
Det är nämndens eller styrelsens ansvar att se till att förvaltningen, utifrån aktuella 
normer, lagar och regler, utarbetar en kravspecifikation som är anpassad till det behov 
som efterfrågas. 
 
Vid samordnade upphandlingar ska förvaltningen bistå med information om behov och 
krav, enligt fastlagd tidplan, till upphandlingsfunktionen.  
 
Var och en som verkställer en upphandling eller gör ett inköp ansvarar för att 
upphandlingen eller inköpet sker i enlighet med aktuell lagstiftning och policy för inköp 
och upphandling samt riktlinjer och regler för upphandling och inköp.  
 

Avtalstrohet 

En förutsättning för att uppnå effekterna med samordnad upphandling är att de ramavtal 
som tecknats används. Avtalstrohet skapar förutsättningar för att uppnå bra affärsmässiga 
villkor och innebär ett ökat intresse från företag att delta i upphandlingar. Det åvilar 
respektive förvaltningschef och VD att se till att tecknade avtal följs.  
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Hållbar utveckling 

Lysekils kommun ska arbeta enhetligt och strukturerat med hållbarhet i 
upphandlingar.  Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier 
(www.upphandlingsmyndigheten.se) är ett viktigt stöd i detta. I samtliga 
upphandlingar där tillämpliga kriterier finns ska krav med minst nivå bas användas. 
Även kriteriernas övriga två nivåer, avancerad och spjutspets, bör användas när dessa 
är relevanta för att upphandlingen ska bidra till uppfyllelse av mål och inriktningar. 
 
Hållbar upphandling nås genom marknadsanalys och god dialog med intressenter i 
upphandlingsprocessens tidiga faser. Effektivt nyttjande av resurser och cirkulära 
lösningar ska prägla våra verksamheter, exempelvis genom att använda det vi har 
snarare än handla nytt och vara öppna för att köpa begagnat. Möjligheten att utföra en 
livscykelanalys och att beakta livscykelkostnader ska utvärderas i applicerbara fall. 
 
Inför upphandling ska möjligheten att använda funktionsupphandlingar eller andra 
innovativa upphandlingsformer övervägas för att nå mer effektivt nyttjande av 
resurser. 
 

Ekologisk hållbarhet 

Vid upphandling ska krav ställas på att: 
 leverantörerna arbetar med återtagande av emballage, kasserade produkter, 

återvinning och producentansvar.  

 leverantören har en god miljökunskap och bedriver ett systematiskt miljöarbete. 
 

Vid upphandling ska särskilt övervägas att: 

 ställa krav med syfte att produkter ska hålla så länge som möjligt (till exempel 
med avseende på tillgång på reservdelar, service, uppdateringar, tillsyn eller 
andra åtgärder som förlänger livstiden) 

 fråga efter produkter med återvunnet material och fria från skadliga ämnen 

 leverantören har miljövänliga varor/tjänster i sitt utbud. 

 inom budgeten prioritera miljömärkta och eller rättvisemärkta varor eller 
tjänster 
 

Ekonomisk hållbarhet 

Vid upphandling ska särskilt övervägas att: 

 dela upp större upphandlingar i mindre delar för att möjliggöra för olika aktörer 
att lämna anbud 

 nyttja dynamiska inköpssystem där det är möjligt 

 informera om kommunens upphandlingar genom kompletterande annonsering, 
utöver annonsering i en allmänt tillgänglig databas, när det bedöms lämpligt. 

Social hållbarhet 

Vid upphandling ska särskilt övervägas att: 

 ställa krav utifrån ILO:s1  åtta grundläggande konventioner om mänskliga 
rättigheter i arbetslivet, som bland annat behandlar föreningsfrihet, 
organisationsrätt och erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar, 
avskaffande av alla former av tvångsarbete, avskaffande av barnarbete samt 
avskaffande av diskriminering i arbetslivet,  

                                                                 
1
 International Labour Organization (FN:s organ för arbetslivsfrågor) 
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 ställa krav utifrån FN:s barnkonvention 

 ställa krav om villkor rörande lön, semester och arbetstid. Bedömningen ska 
göras mot bakgrund av risken för oskäliga arbetsvillkor i den aktuella 
upphandlingen.  

 genomföra så kallad reserverad upphandling i enlighet med 
upphandlingslagstiftningen, där vissa leverantörer som annars skulle ha svårt 
att konkurrera om kontrakt ges en positiv särbehandling. Syftet är att stödja 
integration av personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt 
att komma in på arbetsmarknaden. 

 ställa krav på att leverantören tillhandahåller praktikplatser eller ställer platser 
av arbetsmarknadspolitisk karaktär till förfogande. 

 ställa krav på att leverantörerna i sin affärsverksamhet inte diskriminerar någon 
på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
läggning.  

 Vid upphandling av tjänster säkerställa att aktuella målgrupper för 
verksamheten inte diskrimineras 

Direktupphandling 

Vid direktupphandling skall alltid konkurrens sökas och de grundläggande principerna för 
upphandling gäller. Det är i regel om avtal saknas som direktupphandling kan ske samt 
om värdet på det upphandlade inte överstiger de beloppsgränser som finns i 
upphandlingslagstiftningen. 
 
Bedömning till möjlig samordnad upphandling ska ske även vid direktupphandling.  
 
Värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas enligt avtal. 
Options- och förlängningsklausuler ska beaktas som om de utnyttjas. Vid beräkningen ska 
även tidigare upphandlingar av samma slag gjorda under räkenskapsåret beaktas.  
 
Kommunen och bolagen ska utarbeta regler för inköp och direktupphandling utifrån 
policy och riktlinjer. 
 

Skadestånd 

Varje verksamhet ansvarar för de enskilda upphandlingarna som görs inom ramen för den 
egna verksamhetens behov. Skulle kommunen bli skadeståndsansvarig vid ett enskilt 
ärende skall förvaltningen ansvara för den ekonomiska skadan. Skadeståndsansvaret för 
upphandlingar som gjorts för hela kommunens räkning åvilar solidariskt de deltagande 
verksamheterna. 
 

Dokumentation 

Alla upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar skall dokumenteras och 
diarieföras så att skälen för beslut är tydliga och enkla att återredovisa. 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 
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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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Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 

2021-08-19 

Dnr 

LKS 2020-000181 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 

 

Upphörande av snöröjning på enskilda vägar i Lysekils 
kommun - svar på återremiss 

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.  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Lysekils kommuns 
snöröjning på enskilda vägar tas bort från 2022-10-01 

Ärendet 

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. 

Förvaltningens synpunkter  

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.  

Då det ej föreligger något lagstadgat krav för kommuner att snöröja enskilda vägar 
har kommunstyrelseförvaltningen i sak inga synpunkter i ärendet. Förvaltningen 
vill dock uppmärksamma att samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse och 
protokoll har rubriken ”svar på återremiss på motion om snöröjning  enskilda 
vägar”, medan det i själva verket är ett ärende som väckts av förvaltningen själv 
2020-03-13 via Gata, Park, Småbåt. 

Christian Martins 
Tf. Kommundirektör  
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Bilagor 

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 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadsnämnden 
Tekniska avdelningen 
 



 

  Samhällsbyggnadsnämnden    

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-01-14 
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§ 9 Dnr 2021-000021  

Svar på återremiss på motion om snöröjning enskilda vägar 

Sammanfattning 

EDP Vision dnr:  T-220-86 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för snöröjning på enskilda vägar som har 
längre än 100 meter till en större väg och som har helårsboende fastigheter. Av olika 
anledningar önskar förvaltningen att kommunen avsäger sig detta frivilliga uppdrag. 
Under våren 2020 passerade ärendet samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen. 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. 

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

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-29. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Att kommunfullmäktige beslutar att Lysekils kommuns snöröjning på enskilda vägar 
tas bort från 2021-10-01. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars Björneld (L): Förslag att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse till 
kommunfullmäktige som sin egen.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Lars Björnelds förslag.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens förslag till 
kommunfullmäktige som sin egen.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tekniska avdelningen 
 



Tjänsteskrivelse  

  

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se 
 

 Datum Dnr 
 2020-12-29 SBN T-2020-86 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Tekniska avdelningen  
Christian Wrangmo, 0523 – 61 31 53 
christian.wrangmo@lysekil.se 

 

Svar på återremiss på motion om Snöröjning enskilda vägar  
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för snöröjning på enskilda vägar som har 
längre än 100 meter till en större väg och som har helårsboende fastigheter. Av olika 
anledningar önskar förvaltningen att kommunen avsäger sig detta frivilliga uppdrag. 
Under våren 2020 passerade ärendet samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen. 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. 

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

 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Lysekils 
kommuns snöröjning på enskilda vägar tas bort från 2021-10-01. 

 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för snöröjning på enskilda vägar som har 
längre än 100 meter till en större väg och som har helårsboende fastigheter. På 
grund av svårigheter att få tag på röjare, tveksamheter utifrån ett rättviseperspektiv 
samt höga omkostnader för denna samhällsservice gör att förvaltningen inte längre 
har ekonomiska resurser att ombesörja detta uppdrag inom ramen för 
förvaltningens driftbudget.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-30 om att föreslå 
kommunfullmäktige att Lysekils kommuns snöröjning på enskilda vägar tas bort 
från 2021-10-01. I beslutet angavs också att förvaltningen får i uppdrag att ta fram 
kostnad för snöröjningen/invånare i tätort jämfört med på landsbygden. 

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

 

 

  



Tjänsteskrivelse  

  

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se 
 

 
Förvaltningens utredning 
Lysekils kommun har ca 14 500 helårsboende invånare, varav 10 901 personer bor i 
tätorter och 3545 personer bor på landsbygden.  

Helårsboende personer som är skrivna i respektive område 

Det är svårt att på ett tillförlitligt sätt räkna ut exakt hur kostnaden per invånare 
skiljer sig från tätort respektive landsbygd. I nedanstående beräkningsunderlag har 
vi har valt att utgå ifrån vad SCB menar med tätort och siffrorna är från 2018. 

 

Område tätort Antal personer skrivna 

Brastad inklusive Rixö  2264 st 

Lysekils tätort  7741 st 

Fiskebäckskil  259 st 

Grundsund  637 st 

Summa tätort 10 901 st 

 

Område landsbygd Antal personer skrivna 

Landsbygd Skaftö  543 st 

Landsbygd Stångenäset  3002 st 

Summa landsbygd 3545 st 

 

Kostnader för snöröjning 

Precis som med befolkningsstatistiken är det svårt att få fram en exakt siffra på vad 
snöröjningen kostar och beräknas kosta kommande år. Snöröjningen av enskilda 
vägar har i snitt kostat 470 000 kr de senaste 5 åren. Inför 2021 har den fasta 
avgiften till snöröjarna ökat från 18 000 kr/år till 25 000 kr/år per distrikt samt 
timpengen ökar från 800 kr/timme till 850 kr/timme. Eftersom det är 17 olika 
distrikt blir effekten på den fasta kostnaden hela 119 000 kr och den fasta kostnaden 
för snöröjning av enskilda vägar blir totalt 425 000 kr. Därtill kommer faktiska 
självkostnader vid snöfall baserat på 850 kr/timme. Utöver ovanstående kostnader 
tillkommer inköp och byte av snöplogar och underhåll av plogar som kommunen i 
många fall står för. 

 

Det finns därför anledning att inte utgå ifrån snittkostnaden de senast fem åren utan 
en budgeterad beräknad kostnad för att fortsätta med snöröjningsuppdraget.  

I beräkningarna nedan har vi utgått ifrån budgeterad kostnad för snöröjning i tätort 
respektive landsbygd. Snöröjning av tätort ingår i skötselavtalet med LEVA till en 
summa av 1 000 000 kr årligen.  

Den budgeterade kostnaden för snöröjning i tätorter är ungefär 1 000 000 kr 
årligen. 

 



Tjänsteskrivelse  
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Den budgeterade kostnaden för snöröjning av enskilda vägar är ungefär 700 000 kr 
årligen. 

Totala kostnader för snöröjning per invånare 

Utslaget per person kostar snöröjningen i tätort 92 kr/person                                    
(ca 1 000 000 kr/10 901t) 

Utslaget per person på landsbygd kostar snöröjningen 197 kr/person 
(ca 70 0000 kr/3 545) 

  
 
 
Per Garenius Christian Wrangmo 
Samhällsbyggnadschef  Teknisk chef 

 
Bilagor 
Protokollsutdrag LKF 2020-06-24, § 89 – Upphörande av snöröjning på enskilda 
vägar i Lysekils kommun 
SCB befolkningsstatistik 2018 (kartunderlag) 

 
Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tekniska avdelningen 
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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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Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 

2021-08-13 

Dnr 

LKS 2020-000014 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 

Mari-Louise Dunert 
mari-louise.dunert@lysekil.se 
 

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. 

Förslag till beslut  

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

Ärendet 

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. 

Kommunfullmäktige har beslutat om regler för kommunalt partistöd i Lysekils 
kommun. Partistöd ska ges till politiska partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Reglerna innebär att alla mottagare av partistöd ska årligen 
lämna en skriftlig redovisning (KL 4 kap. 31 §). 

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

Förvaltningens synpunkter  

Redovisningen av partistödet ska innehålla på vilket sätt stödet har använts för att 
stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin och att 
redovisningen underställts en särskild granskare. Granskarens rapport över 
granskningen ska bifogas redovisningen. 

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. 

Christian Martins 
Tf. Kommundirektör 

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare 
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Bilagor 

Redovisningar från samtliga partier 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelseförvaltningen 
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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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Datum 

2021-06-04 

Dnr 

LKS 2020-000537 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 

Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 

 

Svar på medborgarförslag om övervakningskamera 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. 

Förslag till beslut  

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

Ärendet 

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

Förvaltningens synpunkter 

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. 

Christian Martins 
Tf kommundirektör  
 

Bilaga 

Medborgarförslag 

Beslutet skickas till  

Förslagsställaren 
 



 

  Kommunstyrelsen
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§ 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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Datum 

2021-08-19 

Dnr 

LKS 2020-000306 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 

Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 

 

Svar på motion om 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. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ärendet 

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. Motionärerna menar att alla barn och ungdomar 
ska ges möjlighet att aktivt delta i aktiviteter inom föreningslivet och den öppna 
fritidsverksamheten, som enbart sker i tätorten Lysekil. 

Förvaltningens synpunkter  

Motionen har 2020-12-16 behandlats av utbildningsnämnden på remiss från 
fullmäktige och de beslutade föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Motionens första alternativ är att utöka busskortstiderna från kl.19.00-23.00 och 
att dessa kort ska vara giltiga även under helgen. Alternativ två är att det ska vara 
möjligt att ansöka om ett utökat befintligt busskort, vid behov hos kommunen, och 
att kommunen ska vara positivt inställd till att bevilja en sådan ansökan. Vidare 
föreslår motionärerna i sitt tredje alternativ en kraftig subvention på befintliga 
busskort, till en maxkostnad på 200 kr per termin och att busskorten ska gälla 
kvällar och helger. 

Utbildningsförvaltningen har tidigare konstaterat att fritidsgårdsverksamheten 
endast bedrivs centralt i Lysekil. Vidare konstateras att en majoritet av de aktiva 
föreningarna med barn- och ungdomsverksamhet utgår centralt ifrån Lysekil. Trots 
ett möjligt behov anser utbildningsförvaltningen att de föreslagna alternativen inte 
är genomförbara i dess nuvarande form. Befintliga busskort gäller till 19.00 och är 
inte möjliga att utöka.  

Det är heller inte möjligt att kraftigt subventionera befintligt busskort då 
busskorten är kostnadsfria för vårdnadshavare. Alternativet för att kunna få utökad 
möjlighet till kollektivtrafik på kvällar och helger är att köpa till fritidskort.  
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Utgångspunkten i ärendet är att utöka befintliga busskort, vilket inte är möjligt. Ett 
befintligt busskort gäller till 19.00 och är kostnadsfritt för vårdnadshavare. 
Alternativet är att köpa till fritidskort till 22.00 eller 24.00, inkl. eller exkl. helger 
och lov, något som presenteras i uträkningskalkylen nedan.  

Det är viktigt att barn från andra delar av kommunen ges möjlighet att ta del av 
aktiviteter centralt i Lysekil. Presenterat förslag blir dock endast en möjlighet för 
elever som redan har busskort. Förslaget exkluderar därmed barn som går på 
Stångenässkolan, Skaftö, Berg eller Bro skola och som inte har busskort idag, något 
som riskerar att strida mot likställighetsprincipen. Vidare kräver en ansökan hos 
kommunen ett ansökningsförfarande med tillhörande riktlinjer och beslut efter 
behov.  

Ett införande av ett ansökningsförfarande innebär per automatik att kommunen är 
positivt inställd till initiativet. Ansökan gäller då ett fritidskort till 22.00 eller 24.00 
inkl. eller exkl. helger och lov.  

Fritidskort giltiga kvällar och helger till kl. 24.00 exkl. lov 

Fritidskort giltiga kvällar och helger till kl. 24.00 exkl. lov kostar 2 194 kr per läsår, 
vilket innebär 1 097 kronor per termin. Kostnaden blir 1 417 324 kr per läsår (2194 
kr * 646 elever). Om maxkostnaden för ett sådant busskort ska vara 200 kronor per 
termin, vilket föreslås i motionen, blir då subventionen 897 kronor per fritidskort 
och termin. Kostnaden för att subventionera alla befintliga busskort blir då 579 462 
kronor per termin (897 kr * 646 elever) eller 1 158 924 kronor per läsår (1794 kr * 
646 elever).  

Fritidskort 90 dagar inkl. kvällar, helger och lov 

Vanliga fritidskort kostar 855 kr och är giltigt i 90 kvällar, helger och lov. Vid köp 
av fyra vanliga fritidskort (täcker 350 dagar) blir kostnaden 3 420 kr (855 kr * 4 
kort). Vid köp av fem fritidskort (täcker 450 dagar) blir kostnaden 4 275 kr (855 kr 
* 5 kort).  

Kostnaden för fritidskort giltigt i 350 dagar blir 2 209 320 kr (3 420 * 646 elever). 
Kostnaden för fritidskort giltigt i 450 dagar blir 2 761 650 kr (4275 kr * 646 elever). 

Sammanfattningsvis menar utbildningsförvaltningen att trots ett möjligt behov, är 
de föreslagna alternativen inte är genomförbara i dess nuvarande form. Om 
maxkostnaden för ett sådant fritidskort ska vara 200 kr per termin blir 
subventionen 3020 kr för fyra fritidskort giltigt i 350 dagar. Kostnad för att 
eventuellt subventionera alla befintliga busskort blir 1 950 920 kr (3020 * 646 
elever). Subventionen blir 3875 kr för fem fritidskort giltiga i 450 dagar. Kostnaden 
för att eventuellt subventionera alla befintliga busskort blir 2 503 250 kr (3875 kr * 
464 elever). 

Utöver de faktiska kostnaderna tillkommer andra kostnader på förvaltningen på 
grund av en ökad administration kopplat till busskorten. 

Motionen lyftes ur kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-03.  
Kommunstyrelseförvaltningen har emellertid fortsatt inget att invända mot den 
framställan och de beräkningar som gjorts av utbildningsnämnden. 
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Christian Martins 
Tf. Kommundirektör  
 

Bilagor 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-12-16, § 142, med bilagor 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-09-16, § 122 
Motion 
 

Beslutet skickas till  

Motionärerna 
Utbildningsnämnden  
 
 



 

  Utbildningsnämnden     

 

Sammanträdesprotokoll 
2020-12-16 

 

1 (1) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 142 Dnr 2020-000422  

Remiss av motion om utökat busskort 

Sammanfattning 

Christoffer Zackariasson (SD), Daniel Arwidsson (SD), Magnus Elisson (SD) och 
Tommy Westman (SD) inkom 2020-06-20 med en motion där de föreslår tre 
alternativ för utökning av busskort i Lysekils kommun. Bakgrunden är en vilja att 
alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att aktivt delta i aktiviteter inom 
föreningslivet och den öppna fritidsverksamheten, oavsett var du är bosatt i Lysekils 
kommun.  

Motionens första alternativ är att utöka busskortstiderna från kl.19.00-23.00 och att 
dessa kort ska vara giltiga även under helgen.  

Alternativ två är att det ska vara möjligt att ansöka om ett utökat befintligt busskort, 
vid behov hos kommunen, och att kommunen ska vara positivt inställd till att bevilja 
en sådan ansökan.  

Vidare föreslår motionärerna i sitt tredje alternativ en kraftig subvention på 
befintliga busskort, till en maxkostnad på 200kr per termin och att busskorten ska 
gälla kvällar och helger.  

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-08.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jeanette Janson (LP): Bifall till förvaltningens förslag.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Utbildningsförvaltningen  
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Datum 

2020-12-08 

Dnr 

UBN 2020-000422 
 
Utbildningsförvaltningen 
Medina Duric 
medina.duric@lysekil.se 
Jonas Ingevaldsson 
jonas.ingevaldsson@lysekil.se 
 

Remissvar på motion om utökat busskort 

Sammanfattning 

Christoffer Zackariasson (SD), Daniel Arwidsson (SD), Magnus Elisson (SD) och 
Tommy Westman (SD) inkom 2020-06-20 med en motion där de föreslår tre 
alternativ för utökning av busskort i Lysekils kommun. Bakgrunden är en vilja att 
alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att aktivt delta i aktiviteter inom 
föreningslivet och den öppna fritidsverksamheten, oavsett var du är bosatt i 
Lysekils kommun.  

Motionens första alternativ är att utöka busskortstiderna från kl.19.00-23.00 och 
att dessa kort ska vara giltiga även under helgen.  

Alternativ två är att det ska vara möjligt att ansöka om ett utökat befintligt 
busskort, vid behov hos kommunen, och att kommunen ska vara positivt inställd 
till att bevilja en sådan ansökan.  

Vidare föreslår motionärerna i sitt tredje alternativ en kraftig subvention på 
befintliga busskort, till en maxkostnad på 200kr per termin och att busskorten ska 
gälla kvällar och helger. 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Ärendet 

Motionärerna Christoffer Zackariasson (SD), Daniel Arwidsson (SD), Magnus 
Elisson (SD) och Tommy Westman (SD) föreslår utökning av busskort. 
Förvaltningen utreder förutsättningarna, tar fram en kostnadskalkyl och lämnar 
svar på motionen.  

Utbildningsförvaltningen har tidigare konstaterat att fritidsgårdsverksamheten 
endast bedrivs centralt i Lysekil. Vidare konstateras att en majoritet av de aktiva 
föreningarna med barn- och ungdomsverksamhet utgår centralt ifrån Lysekil.  
Trots ett möjligt behov anser utbildningsförvaltningen att de föreslagna 
alternativen inte är genomförbara i dess nuvarande form. Befintliga busskort gäller 
till 19.00 och är inte möjliga att utöka. Det är heller inte möjligt att kraftigt 
subventionera befintligt busskort då busskorten är kostnadsfria för 
vårdnadshavare.  

Alternativet för att kunna få utökad möjlighet till kollektivtrafik på kvällar och 
helger är att köpa till fritidskort. Kostnadsberäkningar för detta ses i bifogat 
dokument.  
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Förvaltningens utredning 

Utgångspunkten i ärendet är att utöka befintliga busskort, vilket inte är möjligt.  
Ett befintligt busskort gäller till 19.00 och är kostnadsfritt för vårdnadshavare. 
Alternativet är att köpa till fritidskort till 22.00 eller 24.00, inkl. eller exkl. helger 
och lov, något som presenteras i uträkningskalkylen nedan.  

Det är viktigt att barn från andra delar av kommunen ges möjlighet att ta del av 
aktiviteter centralt i Lysekil. Presenterat förslag blir dock endast en möjlighet för 
elever som redan har busskort. Förslaget exkluderar därmed barn som går på 
Stångenässkolan, Skaftö, Berg eller Bro skola och som inte har busskort idag, något 
som riskerar att strida mot likställighetsprincipen.   

Vidare kräver en ansökan hos kommunen ett ansökningsförfarande med 
tillhörande riktlinjer och beslut efter behov. Ett införande av ett 
ansökningsförfarande innebär per automatik att kommunen är positivt inställd till 
initiativet. Ansökan gäller då ett fritidskort till 22.00 eller 24.00 inkl. eller exkl. 
helger och lov.  

Fritidskort giltiga kvällar och helger till kl. 24.00 exkl. lov kostar 2 194 kronor per 
läsår, vilket innebär 1 097 kronor per termin. Om maxkostnaden för ett sådant 
busskort ska vara 200 kronor per termin blir då subventionen 897 kronor per 
fritidskort och termin. Kostnaden för att subventionera alla befintliga busskort blir 
då 579 462 kronor per termin, eller 1 158 924 kronor per läsår (897 kronor * 646 
elever). Vid köp av ett vanligt fritidskort kostar det 855 kronor för 90 dagar och det 
är giltigt kvällar, helger och lov.  

Vidare kostnadsberäkningar ses i bifogat dokument.  

 

Lennart Olsson 
Förvaltningschef 

Medina Duric, handläggare 
Jonas Ingevaldsson, handläggare 

 

Bilaga 

Kostnadsundersökning utökade busskort 
LKF 2020-09-16, § 122 – Motion angående utökat busskort 
Motion angående utökat busskort 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Utbildningsförvaltningen  
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Kostnadsuträkning utökade busskort 

Nuvarande kostnad 

Pris per läsår från och med 2021-01-01 är 4 437 kronor exklusive moms. Västtrafik 
fakturerar per månad varför kostnaden måste delas med nio för att få fram 
månadskostnaden. 

Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till kl 19.00  
4 703 kr inkl. moms. 

Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till kl 19.00 (flerkommun)  
7 610 kr inkl. moms. 

Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till kl 22.00  
5 352 inkl. moms (ej giltig helg) 
(flerkommun) 8 259 kr inkl. moms. 

Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till kl 24.00  
5 981 kr inkl. moms (ej giltig helg)  
(flerkommun) 8 889 kr inkl. moms. 
 

Nuvarande kostnad 

Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till kl 24.00, inklusive helg (ej lov)  
6 897 kr inklusive moms.  
(uträkning på grundpriset - en-kommun plus fritidskort. Fritidskort inkl. helg ej lov kostar  
2 194 kr inkl. moms). 

Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till kl 24.00, inklusive helg och lov  
7 575 kr inklusive moms. 
(uträkning på grundpriset - en-kommun plus fritidskort. Fritidskort inkl. helg ej lov kostar 

2 872kr inkl. moms). 

Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till kl 24.00, inklusive helg (ej lov)  
9 804 kr inklusive moms. 
(uträkning på grundpriset - flerkommun plus fritidskort. Fritidskort inkl. helg ej lov kostar 

2 194 kr inkl. moms). 

Pris per elev, Lysekils kommun, skolkort giltiga till kl 24.00, inklusive helg och lov  
10 482 kr inklusive moms. 
(uträkning på grundpriset - flerkommun plus fritidskort. Fritidskort inkl. helg ej lov kostar 

2 872 kr inkl. moms)
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Elever med busskort 2020-10-30  

Gullmarsskolan  173 elever 
Mariedalsskolan  60 elever 
Berg skola   30 elever 
Stångenässkolan  137 elever 
Skaftö skola  37 elever, 2 elever flerkommun 
Campus Väst    92 elever, 115 flerkommun 

 
= 529 enkommunskort 

= 117 flerkommunskort 

 

Totalkostnad 

2 487 887 kr per läsår för alla elever med enkommunskort, giltiga till kl 19.00. 890 370 kr per 
läsår för alla elever med flerkommunskort, giltiga till kl 19.00.  
Totalt: 3 378 257 kr 

Giltiga till kl 22 exkl. helg och lov 

2 831 208kr per läsår för alla elever med enkommunskort, giltiga till kl 22.00 966 303 kr per 
läsår för alla elever med flerkommunskort, giltiga till kl 22.00.  
Totalt: 3 797 511 kr (prisökning 419 254 kr) 

Giltiga till kl 24 exkl. helg och lov 

3 163 949 kr per läsår för alla elever med enkommunskort, giltiga till kl 24.00 1 040 013 kr 
per läsår för alla elever med flerkommunskort, giltiga till kl 24.00.  
Totalt: 4 203 962 kr (prisökning 825 705 kr) 

Giltiga till kl 24 inkl. helg (ej lov) 

3 648 513 kr per läsår för alla elever med enkommunskort, giltiga till kl 24.00 1 147 068 kr 
per läsår för alla elever med flerkommunskort, giltiga till kl 24.00.  
Totalt: 4 795 581 kr (prisökning 1 417 324 kr) 

Giltiga till 24 inkl. helg och lov 

4 007 175 kr per läsår för alla elever med enkommunskort, giltiga till kl 24.00 1 226 394 kr 
per läsår för alla elever med flerkommunskort, giltiga till kl 24.00.  
Totalt: 5 233 569 kr (prisökning 1 855 312 kr). 
 



 

 

 

 

 

 

Motion angående utökat busskort 

 

Vi har idag bara en fritidsgård som är aktiv. Denna är belägen i centrala Lysekil. Med utökat kort 

kanske ungdomar från både Skaftö och Brastad/Bro blir mer intresserade av att åka dit utan att 

behöva betala ca 30 kr för att ta sig hem. 

Det finns många barn och ungdomar som är engagerade i olika former av idrott där träningen enbart 

sker i Lysekil. Vissa har föräldrar som ställer upp och lämnar och hämtar. Men de finns också de som 

inte har en möjlighet att fortsätta med sitt intresse. 

Alla barn och ungdomar skall ges möjlighet att aktivt kunna delta i dessa aktiviteter, det skall inte 

vara exklusivt enbart för de som bor i Lysekils stad. 

För att vi skall ha en levande landsbygd som alltid glöms bort så vill vi ge dessa ungdomar större 

möjlighet att vara delaktiga även på kvällar och helger så föreslår vi i Sverigedemokraterna Lysekil 

följande alternativ.  

Att:  

1. Utöka tider för de som idag har rätt till skolskjuts. Från 19.00 till 23.00 samt även att dessa 

befintliga kort ska fungera på helgen. 

 

2. Man skall kunna ansöka hos kommunen om utökat befintligt kort vid behov och kommunen 

bör vara positivt inställd till att bevilja detta. 

 

3. Kraftigt subventionera befintliga busskort så de även gäller kvällar och helger till en 

maxkostnad för vårdnadshavare på 200kr/termin. 

 

 

Christoffer Zackariasson 

Daniel Arwidsson 

Magnus Elisson  

Tommy Westman 

2020-06-20 



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-09-01 
 

1 (2) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 7FD9CEE5626B1516BCE42B0A972A30341EA7A6AE2D 

 

 

§ 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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Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 

2021-06-22 

Dnr 

LKS 2019-000171 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 

Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 

 

Svar på återremiss gällande 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. 

Förslag till beslut  

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

Ärendet 

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 beslutade 2020-09-16 att återremittera ärendet med 
motivering att förvaltningarna inte har redovisat förslag enligt punkt 2 i motionen, 
och att förvaltningen får ett förnyat uppdrag enligt ovanstående för budgetår 2021 . 



 

Tjänsteskrivelse Sid 2/2 

 

Dnr 

LKS 2019-000171 
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Förvaltningens synpunkter 

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 samhällsbyggnadsförvaltningen innebär frukost i skolan en utökad arbetstid 
för personalen på serviceavdelningen i samhällsbyggnadsförvaltningen. Det 
kommer att krävas fler personal då det behöver finnas personal på plats i skolan för 
att förbereda frukosten, göra beställningar och utföra efterarbete. Detta medför 
ökade personalkostnader.  

I 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 därför delgett utbildningsförvaltningen 
beräkningar på ökade kostnader utifrån olika poster så som personal, livsmedel, 
kemikalier, el och vatten.  

Enligt beräkningsförslag från serviceavdelningen skulle de ökade kostnaderna öka 
med ca 500 tkr/år för förvaltningen. Kostnaderna omfattar lönekostnader, 
kemikalier, vatten, papper/plast, el och sopor. Den största kostnaden är 
lönekostnaden på 400 tkr. Hur detta eventuellt skulle kunna ska finansieras är 
enligt samhällsbyggnad en fråga för utbildningsnämnden att besvara. 

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. 

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

Christian Martins 
Tf. Kommundirektör  
 

Bilagor 

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

Beslutet skickas till  

Motionären 
Utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 

  Utbildningsnämnden     

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-04-06 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

F1C35164908566113F06ADA37D9320E2B6E4E2CBEE 

 

 

UBN § 31 Dnr 2019-000190  

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

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet med motiveringen att 
utbildningsförvaltningen inte redovisat förslag på hur frukost i skolan skulle kunna 
finansieras. Förvaltningen ser inte någon möjlighet att finansiera frukost i skolan 
inom nämndens budget eftersom det skulle innebära att omfattande neddragningar 
inom nämndens verksamhet i så fall skulle behöva göras. För att frukost i skolan ska 
kunna erbjudas föreslår förvaltningen att medel för detta tillsätts från kommunens 
övergripande budget. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15.  
LKF 2020-09-16, § 118 - Svar på motion från Krister Samuelsson (M) om frukost i 
skolan. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen på grund av 
de merkostnader förslaget skulle innebära. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Utbildningsförvaltningen 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/1 

Datum 

2021-03-15 

Dnr 

UN 2019-000190 
 
Utbildningsförvaltningen 
Susanne Skyllerström Westermark, 0523-61 32 26 
susanne.skyllerstromwestermark@lysekil.se 
 
 

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

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet med motiveringen att 
utbildningsförvaltningen inte redovisat förslag på hur frukost i skolan skulle kunna 
finansieras. Förvaltningen ser inte någon möjlighet att finansiera frukost i skolan 
inom nämndens budget eftersom det skulle innebära att omfattande neddragningar 
inom nämndens verksamhet i så fall skulle behöva göras. För att frukost i skolan 
ska kunna erbjudas föreslår förvaltningen att medel för detta tillsätts från 
kommunens övergripande budget. 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen på grund av 
de merkostnader förslaget skulle innebära. 

Ärendet 

Krister Samuelsson (M) har i en motion 2019-05-08 till kommunfullmäktige 
föreslagit att frukost ska införas och erbjudas för alla elever i Lysekils kommun. 
Utbildningsförvaltningen har utrett frågan och föreslagit kommunfullmäktige att 
avslå motionen på grund av de merkostnader för kost, skolskjutsar och personal 
förslaget skulle innebära. Ärendet har återremitterats till förvaltningen med förnyat 
uppdrag att redovisa förslag på hur frukost i skolan skulle kunna finansieras under 
år 2021. 

Förvaltningens synpunkter  

I förvaltningens utredning beräknas kostnaderna för att erbjuda frukost i skolan 
uppgå till en kostnad på mellan 3,5–3,7 mnkr/år. Detta är en kostnad som inte 
ryms inom förvaltningens nuvarande budget. Att skapa detta utrymme skulle kräva 
nedskärningar inom andra områden, till exempel motsvarar det kostnaderna för ca 
6 lärartjänster. 

Det förslag förvaltningen ger för att finansiera frukost i skolan under år 2021 är att 
dessa medel tillsätts utbildningsnämnden från kommunens övergripande budget 
inför år 2021.  

Lennart Olsson 
Förvaltningschef 

Susanne Skyllerström Westermark 
Handläggare 

 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Utbildningsförvaltningen 



 

  Samhällsbyggnadsnämnden
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2020-12-17 
 

27 (32) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 246 Dnr SBN A-2020-33  

Svar på återremiss på motion från Krister Samuelsson om frukost i 
skolan 
Sammanfattning 
Krister Samuelsson (M) har i en motion 2019-05-08 lämna förslag på att frukost ska 
införas för alla elever i grundskolan i Lysekils kommun. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2020-02-22, § 38, att avslå motionen på grund av merkostnader för 
personal. Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-16, § 118, 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. Den fasta kostnaden, bestående av löne-, förbruknings-, drifts- och 
sophanteringskostnader.  

Serviceavdelningen (kosten) är köp och säljorganisation och de intäkter kosten har 
kommer från beställande kund. I detta fall är det utbildningsförvaltningen som får ta 
fram förslag på hur det ska finansieras. Utbildningsförvaltningen har fått en tydlig 
uträkning på ökade kostnader utifrån olika poster så som personal, livsmedel, 
kemikalier, el och vatten.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-26. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
  



Tjänsteskrivelse 
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 Datum Dnr 
 2020-11-26 SBN A-2020-33 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Linda Wising, 0523 - 613383 
linda.wising@lysekil.se 
 
Svar på återremiss på motion från Krister Samuelsson om 
frukost i skolan  
 
Sammanfattning 
Krister Samuelsson (M) har i en motion 2019-05-08 lämna förslag på att frukost ska 
införas för alla elever i grundskolan i Lysekils kommun. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2020-02-22, § 38, att avslå motionen på grund av merkostnader för 
personal. Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-16, § 118, 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. Den fasta kostnaden, bestående av löne-, förbruknings-, drifts- och 
sophanteringskostnader. 
 
Serviceavdelningen (kosten) är köp och säljorganisation och de intäkter kosten har 
kommer från beställande kund. I detta fall är det utbildningsförvaltningen som får 
ta fram förslag på hur det ska finansieras. Utbildningsförvaltningen har fått en 
tydlig uträkning på ökade kostnader utifrån olika poster så som personal, livsmedel, 
kemikalier, el och vatten. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen 
anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Ärendet 
Krister Samuelsson (M) föreslår i en motion 2019-05-08 att frukost ska införas för 
alla elever i grundskolan i Lysekils kommun. 
 
Förvaltningens synpunkter  
Frukost i skolan innebär en utökad arbetstid för personalen på serviceavdelningen i 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Det kommer att behövas fler personal då det 
behöver finnas personal på plats i skolan för att både förbereda frukosten, göra 
beställningar och utföra efterarbete. Detta medför ökade personalkostnader. Enligt 
beräkningsförslag från serviceavdelningen skulle de ökade kostnaderna öka med ca 
500 tkr/år för förvaltningen. Kostnaderna omfattar lönekostnader, kemikalier, 
vatten, papper/plast, el och sopor. Den största kostnaden är lönekostnaden på 400 
tkr. 
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Per Garenius Linda Wising   
Förvaltningschef Handläggare 
 
Bilaga 
Beräkningsunderlag 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grundskola Inskrivna barn Pers/Pedag TOTALT
Ökad kostnad 
fasta delen

Livsm,kost Yogh 
m fling

Livsm,kost 
Havregrynsgröt Interna priser 19

Särskola Gs 18 16 34 6 440 71 172 61 307 Livsmedelskostnad /port 10,13 10,13
Mariedalsskolan 370 50 420 132 379 879 178 757 319 Livsmedelskostnad /port 11,76 11,76
Gullmarsskolan 7-9 425 50 475 152 057 994 308 856 492 Skoldagar 178 178
Gullmarsskolan 0-6 273 23 296 97 674 619 611 533 729 Fast kostad 2,01 kr 2,01
Bro Skola 55 9 64 19 678 133 970 115 401
Bergs skola 52 6 58 18 605 121 410 104 582
Stångenässkolan 228 38 266 81 574 556 812 479 635
Skaftöskola 83 13 96 29 696 200 955 173 101

1504 205 538 101 3 577 416 3 081 566

Ökade lönekostnader motsvarande 100%uph 364815
Ök kost kem 90000
Ökade kostn papper plast 22500
Ökade kostnader för vatten och el G-skolan 38500
Ökade kostnader sophämtning 10% 22000

537815

2,01

Total kostnad 4 115 231 3 619 381
Avräknat fritids 
frukost akt 5010 394455 394455

3 720 776 3 224 926

Aktivitet 5010 år 2018 MP 200 
Frukost 394455

Fritids Frukost Mellanmål Mellanmål 630103
Berg 25 30

Bro 25 30
Aktivitet 5010 år 2018 MP 200 dvs 
frukost och mellanmål 1024558

Stångenäs 60 70
Mariedal 40 120
Gullmarsskolan 60 90
Skaftö 25 34
Särskola 4 4

239 378
Procentuellt 38,5 61,5

Grundskolan Fsk-åk 9



2020-09-09 

Motion ang. Frukost i skolan 

  

Den forskning som på senare år bedrivits visar att barn och unga som äter frukost har ofta 

goda matvanor under resten av dagen. Frukosten är en bra start som ger dels en bra grund 

för en god arbetsmiljö i skolan men framförallt vad gäller studieresultat. Det är bevisat att 

skolbarn som äter en bra frukost håller vikten lättare, presterar bättre i skolan/på jobbet och 

har färre hål i tänderna och stärker elevernas psykiska välbefinnande. 

Att erbjuda frukost i skolan är ett bra sätt att på både kort och lång sikt ge samma möjligheter 

för alla barn att klara sin skolgång, undervisningen flyter lättare och studieresultaten 

förbättras. Till det kan läggas argument som att bra frukostvanor leder till bra lunchvanor. Ett 

otal undersökningar visar att allt för många av våra skolungdomar har en bristfällig eller 

kanske rent av ingen frukostvana alls. 

För oss moderater är kampen för alla barns lika förutsättningar att klara skolan av största 

vikt. Vi moderater anser att våra barn är vår viktigaste resurs. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag härmed. 

 Att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna och kostnaderna för ett 

genomförande av ovanstående under en försöksperiod av 1 år 

 Att förvaltningen också får återkomma med förslag till hur detta i så fall skall 

finansieras. 

 

 

Högaktingsfullt 

Krister Samuelsson  

Moderaterna i Lysekil 

 



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-09-01 
 

1 (1) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 
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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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Datum 

2021-06-23 

Dnr 

LKS 2020-000385 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 

Mari-Louise Dunert, 
mari-louise.dunert@lysekil.se 
 

 

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. 

Förslag till beslut  

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

Ärendet 

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. 

Förvaltningens synpunkter  

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

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. 
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Christian Martins 
Tf. Kommundirektör 

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare 

 

Bilagor 

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

Beslutet skickas till  

Motionärerna 
Utbildningsnämnden 
 



 

  Utbildningsnämnden     

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-04-06 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

F1C35164908566113F06ADA37D9320E2B6E4E2CBEE 

 

 

UBN § 39 Dnr 2020-000423  

Remiss av motion avseende ungdomsjobb 

Sammanfattning 

Jeanette Jansson (LP) och Anette Calner (LP) föreslår i en motion, 2020-08-31, 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. 

Arbetslivsförvaltningen bedriver idag olika arbetsmarknadsinsatser för personer 
som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden däribland ungdomar. 
Förvaltningens enhet för arbetsliv genomförde kommunala feriepraktikplatser för 
ungdomar under 2020 via kommunala medel och statligt bidrag. Under 2020 kom 
staten med en extrasatsning på ungdomsjobb för ungdomar som gått ur skolan 
under 2020 och/eller ungdomar som befinner sig inom det så kallade kommunala 
aktivitetsansvaret. Förvaltningen anställde fyra ungdomar under en begränsad tid 
inom ramen för denna satsning. Lysekils kommun har därmed liksom Sotenäs 
kommun genomfört motsvarande satsning på ungdomsjobb med statligt stöd. 

Beslutsunderlag 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15 
LKF 2020-09-16, § 124 – Motion från Jeanette Janson (LP) och Annette Calner (LP) 
avseende ungdomsjobb.  
Motion från Jeanette Janson (LP) och Annette Calner (LP) avseende ungdomsjobb. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Arbetslivsförvaltningen 
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Datum 

2021-03-15 

Dnr 

UN 2020-000423 
 
Arbetslivsförvaltningen 
Per-Henrik Larsson 
per-henrik.larsson@lysekil.se 
 
 

Svar på motion angående ungdomsjobb 

Sammanfattning 

Jeanette Jansson (LP) och Anette Calner (LP) föreslår i en motion, 2020-08-31, 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. 

Arbetslivsförvaltningen bedriver idag olika arbetsmarknadsinsatser för personer 
som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden däribland ungdomar. 
Förvaltningens enhet för arbetsliv genomförde kommunala feriepraktikplatser för 
ungdomar under 2020 via kommunala medel och statligt bidrag. Under 2020 kom 
staten med en extrasatsning på ungdomsjobb för ungdomar som gått ur skolan 
under 2020 och/eller ungdomar som befinner sig inom det så kallade kommunala 
aktivitetsansvaret. Förvaltningen anställde fyra ungdomar under en begränsad tid 
inom ramen för denna satsning. Lysekils kommun har därmed liksom Sotenäs 
kommun genomfört motsvarande satsning på ungdomsjobb med statligt stöd. 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse 

Ärendet 

Jeanette Jansson (LP) och Anette Calner (LP) föreslår i en motion, 2020-08-31, att 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt utreda 
möjligheterna att införliva ungdomsjobb. Förvaltningen utreder frågan och lämnar 
svar på motionen.  

Förvaltningens utredning 

I motionen föreslår Jeanette Jansson (LP) och Anette Calner (LP) 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.  

I motionen hänvisas till att Coronapandemin har gjort att arbetsmarknaden för 
unga blivit tuffare. Ungdomarna som tagit studenten är vår framtid. Med 
ungdomsjobb inom kommunen förväntas ungdomarna få chansen att skaffa sig 
erfarenhet med förhoppning om att lättare komma in på arbetsmarknaden.  
I motionen hänvisas också till Sotenäs kommun som anordnar jobb för ungdomar 
som tog studenten våren 2020 med en hänvisning till följande länk på Sotenäs 

kommuns hemsidan, Ungdomsjobb 2020.  

Inom ramen för satsningen har Sotenäs kommun organiserat fem platser för 
ungdomsjobb vilka tillsatts genom utlottning. 
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Förvaltningens arbete  

Arbetslivsförvaltningen bedriver idag olika arbetsmarknadsinsatser för personer 
som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden däribland ungdomar. 
Förvaltningens enhet för arbetsliv genomförde kommunala feriepraktikplatser för 
ungdomar under 2020 via kommunala medel och statligt bidrag.  

Under 2020 kom staten med en extrasatsning på ungdomsjobb för ungdomar som 
gått ur skolan under 2020 och/eller ungdomar som befinner sig inom det så kallade 
kommunala aktivitetsansvaret. Kommunerna fick en extra tilldelning av statsbidrag 
i samband med bidrag för feriepraktiken för vilka ytterligare anställningar kunde 
genomföras under 2020.  

För Lysekil kommun motsvarade det medel för fyra anställningar under ett par 
månaders tid. Enheten för arbetsliv valde att organisera dessa platser i samarbete 
Lysekilshemmet i syfte att bistå verksamheten vid flytt till nya hemmet i Fiskebäck. 
Arbetslivsförvaltningen valde att prioritera platserna för ungdomar inom 
kommunala aktivitetsansvaret, dvs ungdomar som varken arbetar eller studerar 
och som inte uppnått en fullständig gymnasieutbildning.   

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

Ungdomsarbetslösheten är ett växande problem och arbetslöshetsstatistiken visar 
att ungdomsarbetslösheten ökat i Lysekils kommun på senare år från 6,4% totalt i 
december 2018 till 11,4% i december 2020. Från att tidigare legat någon/några 
procentenheter under regionen och riket ligger Lysekil idag i samman nivå. Antalet 
arbetslösa ungdomar för Lysekil är 83 stycken december 2020. 
 

 
Källa: Arbetsförmedlingen 

 
Ungdomsarbetslösheten blir också mer påtaglig för vissa grupper. Arbetslösheten 
för ungdomar som är utrikesfödda har ökat mer än för övriga gruppen och Lysekils 
kommun har ökat mer än riket och regionen över motsvarande tidsperiod och 
ligger därmed betydligt högre än regionen och riket.  
 

 
Källa: Arbetsförmedlingen 

 
Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret, ungdomar 16 – 20 år som inte 
fullföljt gymnasieutbildning och är inskrivna i utbildning, för 2020 visade att 
antalet unika ärenden var 40st. 
 

Arbetslöshet 18-24år Andel % Lysekil VGR Riket

avser december månad Öppet arbetslösa I program tot Öppet arbetslösa I program tot Öppet arbetslösa I program tot

2020 4,8 6,6 11,4 4,6 6,1 11 4,8 7 11,8

2019 6,5 2,9 9,4 4,3 3,5 7,8 4,6 4,6 9,2

2018 3,6 2,8 6,4 3,5 3,6 7,1 3,8 4,9 8,7

Arbetslöshet utrikes födda 18-24år Andel %Lysekil VGR Riket

avser december månad Öppet arbetslösa I program tot Öppet arbetslösa I program tot Öppet arbetslösa I program tot

2020 9,8 23,5 33,3 9,6 15,6 25 9,7 16,1 25,8

2019 14 21,5 35,5 10,2 13,1 23 10,2 14,9 25,1

2018 11,1 17,8 28,9 10,8 15,4 26 11 17 28
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Antalet ungdomar (hushåll) som sökt försörjningsstöd för att klara sitt uppehälle i 
december månad 202o var 39 stycken i jämförelse med 47 stycken 2019 och 42 
stycken 2018.  

Ungdomar är prioriterade i många kommuner och vid en förfrågan från 
förvaltningen om aktiviteter för ungdomar i andra kommuner återfanns ett 
exempel med en särskild satsning på ungdomsjobb i Uddevalla kommun. 
Målgruppen var ungdomar 16 – 24 år som varken arbetar eller studerar. 
Kommunen avsatte 5 mnkr för att uppnå 125 anställningar för ett år.  

Ungdomarna erbjöds, efter praktik i tre månader, anställningar i sex månader med 
möjlighet till eventuell förlängning med sex månader. Anställningen kombinerades 
med viss utbildning och annan aktivitet med stöd av handledare för att leda vidare 
till arbete och/eller utbildning. Uppföljning av resultatet av kommunens satsning 
för år 2017 visade att 124 deltog i satsningen med anställning i någon av 
kommunens förvaltningar, 47% var ungdomar med utländsk bakgrund. Av de 124 
ungdomarna så gick 69% vidare till jobb eller utbildning (34 till arbete och 14 till 
studier) efter avslutad insats.   

Förvaltningens utredning visar att det finns ett ökat behov bland ungdomar i 
Lysekils kommun. Förvaltningen förhåller sig därmed positiva till ansatsen och 
ambition i motionen om satsning på ungdomar. Frågan om eventuella satsningar 
på ungdomar kan beaktas av kommunfullmäktige i samband med budgetprocessen 
för 2022.  

Motionen, om att skyndsamt utreda och införliva ungdomsjobb enligt 
”Sotenäsmodellen”, kan enligt förvaltningen anses vara besvarad med hänvisning 
till att motsvarande satsning med statligt stöd också genomförts i Lysekil under 
2020.  

Per-Henrik Larsson 
Förvaltningschef  
 

Bilagor 

LKF 2020-09-16, § 124 – Motion från Jeanette Janson (LP) och Annette Calner 
(LP) avseende ungdomsjobb 
Motion avseende ungdomsjobb 

Beslutet skickas till  

"[Klicka och skriv text här]"  
 



 
 
 
MOTION AVSEENDE UNGDOMSJOBB 
 
Coronapandemin har gjort att arbetsmarknaden för unga blivit tuffare. 
Ungdomarna som tagit studenten är vår framtid.  
 
Med ungdomsjobb inom kommunen får ungdomarna chansen att skaffa sig 
erfarenhet med förhoppning om att lättare komma in på arbetsmarknaden. 
Sotenäs kommun anordnar jobb för ungdomar som tog studenten våren 
2020. Se länk: 
https://sotenas.se/sidor/arkivstartsidan/sotenasnyheter/ungdomsjobb20
20.5.2b4aed02173e34a23e0899ec.html?fbclid=IwAR0nSJezD_87gxFpRuv0
6sZnKykZPJOJWGtltO27gi1eQNmr7Dyp6MyZu6w 
 
Med bakgrund av ovanstående föreslår Lysekilspartiet: 
 
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. 
 
 
Lysekil 2020-08-31 
 
Jeanette Janson, Lysekilspartiet 
Annette Calner, Lysekilspartiet 
 



 

  Kommunstyrelsen
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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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Datum 

2021-06-23 

Dnr 

LKS 2020-000470 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 

Mari-Louise Dunert 
mari-louise.dunert@lysekil.se 
 

 

Svar på Monica Andersson (C) motion 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. 

Förslag till 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. 

Ärendet 

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

Förvaltningens synpunkter  

Motionen har varit på remiss hos samhällsbyggnadsnämnden som ställer sig positiv 
till motionärens förslag att anta en träbyggnadsstrategi. 

Ett av kommunens politiska mål är att vara en hållbar kommun med miljö- och 
klimatfrågorna i fokus. Lysekils kommun är med i den regionala satsningen 
”kommunernas klimatlöfte” som lanserades 2020.  

Monica Andersson har i sin motion bilagt ett förslag till träbyggnadsstrategi för 
Lysekils kommun. 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.  

Christian Martins 
Tf. Kommundirektör 

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare 

 

Bilagor 

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-04-29, § 65 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-11-18, § 152 
Motion med bilaga 
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Beslutet skickas till  

Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 



 

 

 

Motion angående Antagande av Träbyggnadsstrategi 

 

För oss i Centerpartiet är det viktigt att även vi i Lysekil möter framtiden med hållbara val. Trä har 
stora miljöfördelar som byggmaterial då det är förnybart. Trä bildas naturligt i ett ekologiskt 
kretslopp som tar upp koldioxid från luften. Att bygga i trä är att binda koldioxid i stället för att den 
släpps ut till atmosfären. Trä som byggmaterial har utöver dessa miljöfördelar även många tekniska 
och ekonomiska fördelar. 

Därför måste vi se möjligheter i hur vi som kommun kan bidra till ökad träbyggnation, både i vår 
kommun och koncern.  Att anta en strategi är viktigt om strategin är ett levande dokument som 
utvecklas och förändras i tid, men där grunden är målet och riktningen mot framtiden. Vi anser 
därför att en strategi inte bör vara alltför detaljerad, då utveckling och teknik utvecklas hela tiden.  

Vi ser att det ofta tar lång tid att få fram dessa dokument, så vi bifogar ett förslag som kan ligga till 
grund för arbetet med en Träbyggnadsstrategi. 

Vi föreslår därför 

Att Lysekils kommun skyndsamt antar en Träbyggnadsstrategi i linje med vårt förslag 

Brodalen 2020-10-16 

 

Monica Andersson/Centerpartiet 

 



 

  Samhällsbyggnadsnämnden    

 

Sammanträdesprotokoll 
2021-04-29 

 

1 (1) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 6EBA3A5F148BA5A59B412F34BD10D3CF613FA1FA40 

 

 

§ 65 Dnr 2021-000097  

Remissvar på motion från Monica Andersson 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. Förvaltningen 
ställer sig positiv till motionärens förslag att anta en träbyggnadsstrategi. Ett av 
kommunens politiska mål är att vara en hållbar kommun med miljö- och 
klimatfrågorna i fokus. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-22. 
LKF 2020-11-18, § 152 - Motion från Monica Andersson (C) angående antagande av 
träbyggnadsstrategi. 
Motion från Monica Andersson (C). 
Bilaga till motionen. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Datum 

2021-04-22 

Dnr 

SBN 2021-000097 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Wising, 0523-61 33 83 
linda.wising@lysekil.se 
 
 

Remissvar 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. Förvaltningen 
ställer sig positiv till motionärens förslag att anta en träbyggnadsstrategi. Ett av 
kommunens politiska mål är att vara en hållbar kommun med miljö- och 
klimatfrågorna i fokus. 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen.  

Ärendet 

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

Kommunfullmäktige har 2020-11-18, § 152, beslutat att remittera motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. 

Förvaltningens synpunkter  

Förvaltningen ställer sig positiv till motionärens förslag att anta en 
träbyggnadsstrategi. Ett av kommunens politiska mål är att vara en hållbar 
kommun med miljö- och klimatfrågorna i fokus. Lysekils kommun är med i den 
regionala satsningen ”kommunernas klimatlöfte” som lanserades 2020. Syftet är att 
gemensamt lägga fokus på klimatarbetet för att bidra till målet där det nu arbetas 
på olika åtgärder 2021.  

Lysekil står inför flera kommunala områden som ska exploateras, exempelvis 
Tronebacken. Trä är klimatsmart och förnyelsebart samtidigt som det lagrar 
koldioxid. Tillgången på trä är god och mer än halva Sveriges yta är täckt av skog 
och det är angeläget att ta fram en strategi för ökad resurshållning. Vi ska värna om 
naturen, biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna. 

Per Garenius 
Förvaltningschef 

Linda Wising 
Verksamhetsutvecklare 
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Bilagor 

LKF 2020-11-18, § 152 – Motion från Monica Andersson (C) angående antagande 
av träbyggnadsstrategi 
Motion angående antagande av träbyggnadsstrategi 
Bilaga till motionen 
 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 



Från: Lars Björneld 
Skickat: den 23 juni 2021 14:52 
Till: Registrator Lysekils kommun; Mari-Louise Dunert 
Ämne: Motion 
 
Hej Mari-Louise, 
Här kommer en motion från mig, 
 
Motion till kommunfullmäktige i Lysekil  
 
Numret på en statlig väg beskriver den status som vägen har.Ju lägre nummer desto mer och bättre 
underhåll.Idag går väg 44 mellan Götene och Uddevalla..Jag vill att den förlängs till att omfatta sträckan 
Götene Lysekil. 
 
Jag vill 
Att kommunstyrelsen får i uppdrag att driva denna fråga tillsammans med VGR. 
 
Lars Björneld,L 
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Motion till Lysekils kommunfullmäktige. 

Motion Sverigedemokraterna Lysekil  
 

Etableringslån till nyanlända. 
 
När asylsökande får uppehållstillstånd förvandlas de till nyanlända och anvisas till en kommun. I 

samma stund upphör det ekonomiska stödet från Migrationsverket och det uppstår ett glapp till 

dess att statliga bidrag betalas ut. 

För att den nyanlände inte ska stå utan pengar i detta glapp betalar kommunen ut försörjningsstöd. 

Efter första mötet med arbetsförmedlingen har den nyanlände rätt till etableringsersättning, 

etableringstillägg och bostadstillägg från Arbetsförmedlingen samt bostadsbidrag, barnbidrag, och 

flerbarnstillägg via Försäkringskassan. Dessa betalas ut retroaktivt. 

Detta betyder att man under en period erhåller dubbla bidrag. Under den tiden man väntar på 

statliga bidrag borde kommunen erbjuda etableringslån i stället för försörjningsstöd. Detta lån ska 

då givetvis betalas tillbaka när de statliga bidragen betalas ut. Flera kommuner har redan i dag 

infört etableringslån t. ex Växjö, Sundbyberg och Sigtuna. 

 

 

 

Därför föreslår Sverigedemokraterna Lysekil 

Att: Berörda nämnder ser till att etableringslån ersätter försörjningsstöd till nyanlända. 

 

 

Sverigedemokraterna Lysekil 

Daniel Arwidsson 
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Motion till Lysekils Kommunfullmäktige. 

Motion Sverigedemokraterna Lysekil  
 

Utredare för bidragsfusk 
 
Då bidragsfusket sprider sig som en löpeld genom hela vårt land anser vi att det är av yttersta vikt 
att vår lilla kommun ligger i framkant för att beivra detta i möjligaste mån. 

Det finns i dag personer i vår kommun som försörjs av bidrag utan att bidra. Det är kutym att skiljas 
så att en av parterna, oftast kvinnan kan åtnjuta Sveriges generösa bidragssystem. Exempelvis, åka 
på semester till sitt hemland, där man äger en fastighet för att då ”hyra” ut sin bostad i andra hand. 
Samtidigt som man då får försörjningsbidrag, hyresbidrag, bostadsbidrag, barnbidrag, 
flerbarnsbidrag, och underhållsbidrag. 

 

Därför föreslår Sverigedemokraterna Lysekil 

Att: Kommunen så fort som möjligt tillsätter personal vars uppgift ska vara att säkerställa att 
skattemedel ej utgår till bidragsfuskare. 

Denna åtgärd bör åvila socialförvaltningen samt arbetslivsförvaltningen. 

 
 

 

 Sverigedemokraterna Lysekil 

Daniel Arwidsson 



Anmälningsärende 

Dnr 2021-000301 

Utskrif tsdatum: 

2021-09-08 

Anmälningsärende till kommunfullmäktige 2021-09-15 

 Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-24, § 122 - Regler för hemmahamnar och
gästhamnar i Lysekils kommun

 Synpunkt/klagomål - Fortsatt kommunal snöröjning på landsbygden är åter i fara!

 Dom från Mark- och miljödomstolen 2021-08-23 - mål nr P 849-21 - Parter Klagande - Motpart
Lysekils kommun - överklagat kommunfullmäktiges beslut 2021-02-10 om antagande av detaljplan för
Norra Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10 m.fl. i Lysekil

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

 Lagakraftbevis Del av Trellebystrands camping

 Laga kraft bevis - Tuntorp 4:156 mf

 Slutligt beslut från Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 4755-21 - meddelar inte prövningstillstånd

 Protokollsutdrag från SON 2021-06-14, § 63 - Hyresavtal familjecentral
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