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Ärende
1.

Avsägelse av ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige, nämnder,
styrelser och bolag 2022
Dnr 2022-000014

2.

Fyllnadsval
Dnr 2022-000015

3.

Finansiering av lakvattenrening för Siviks deponi
Dnr 2021-000405

4.

Samordningsförbundet Väst - Årsredovisning 2021 med revisionsberättelse
Dnr 2022-000209

5.

Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst
Dnr 2022-000214

6.

Åtgärdsprogrammet för miljömålen - Utmaningar för ett hållbart Västra
Götaland - Åtaganden i det nya programmet för 2022-2025
Dnr 2022-000063

7.

Översyn av principer och nivå för förlorad arbetsinkomst och nivå för
sammanträdesersättning
Dnr 2022-000026

8.

Avgifter på offentliga toaletter i hamnområden under 2022 i Lysekils
kommun
Dnr 2022-000237

9.

Redovisning över obesvarade medborgarförslag 2022
Dnr 2022-000192

10. Redovisning över obesvarade motioner 2022
Dnr 2022-000193
11. Svar på medborgarförslag - att Lysekils stadsbibliotek får ett s.k. VR-labb,
virtual reality
Dnr 2020-000222

12. Svar på medborgarförslag - Lär barnen i skolan om ätliga växter och
svampar i Sverige
Dnr 2021-000176
13. Svar på medborgarförslag - Önskan om skatepark i Brastad
Dnr 2021-000277
14. Svar på medborgarförslag - hundrastgård i Lysekil
Dnr 2021-000297
15. Svar på medborgarförslag - om att sätta upp gatubelysning på gång- och
cykelväg, Skaftö, från Östersidan, Pinneberget, fram till infarten till
Fiskebäckskil
Dnr 2021-000372
16. Svar på medborgarförslag - Belysning av gång/cykelväg på Östersidan mellan Pinneberget och Fiskebäckskilskrysset
Dnr 2021-000377
17. Svar på medborgarförslag - Namnge gatorna i Norra Tronebacken efter
konservfabrikanter
Dnr 2021-000472
18. Svar på medborgarförslag - Det behövs en centralt belägen plats för hundar i
kommunen - hundrastgård
Dnr 2021-000482
19. Svar på medborgarförslag - Sätt upp stängsel för att skapa en hundrastgård
vid Blåstället, Östra Kronbergsgatan
Dnr 2022-000036
20. Svar på medborgarförslag - hundrastgård vid Bagarns hage och i parken
mellan Drottninggatan och fontänen i Lysekil
Dnr 2022-000076
21. Svar på medborgarförslag - Önskemål om flera basketplaner i Lysekil
Dnr 2022-000200
22. Motion från Ronald Rombrant (LP) om att kommunen tar initiativ när det
gäller Södra hamnen i Lysekil
Dnr 2022-000267
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 88

2022-05-04

Dnr 2021-000405

Finansiering av lakvattenrening för Siviks deponi
Sammanfattning
Lysekils kommun behöver besluta hur investering och drift av en kommande
reningsanläggning för Siviks deponi ska finansieras.
Ärendet var uppe på kommunstyrelsens möte den 6 april. Kommunstyrelsen fattade
beslut om att återremittera ärendet.
Det är av stor vikt att nödvändiga utredningar och pilotprojekt inte avstannar eller
försenas om länsstyrelsens tidsplan ska kunna hållas.
Utredningarna och pilotprojekten beräknas kosta drygt 3 miljoner kr under 2022 (se
bilaga 5 Aktivitetsplan lakvatten reviderad 2022-04-19). Förvaltningen föreslår
därför att kommunen bär kostnaden för utredningar och pilotprojekt för
lakvattenrening för Siviks deponi 2022 till dess att beslut fattats av
kommunfullmäktige om hur reningsanläggningen på Siviks deponi ska finansieras.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-19
Aktivitetsplan lakvatten reviderad 2022-04-19
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Martinsson (LP): ändringsförslag, att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att Rambo AB via renhållningstaxan ska bära
kostnaden för planerade utredningar och pilotprojekt för lakvattenrening för Siviks
deponi om ca 3 mnkr till dess att beslut fattats av kommunfullmäktige om hur
reningsanläggningen på Siviks deponi ska finansieras.
Ulf Hanstål (M), Kristian Fred (M), Lars Björneld (L), Ronald Rombrant (LP): Bifall
till Björn Martinssons förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Rambo AB via
renhållningstaxan ska bära kostnaden för planerade utredningar och pilotprojekt för
lakvattenrening för Siviks deponi om ca 3 mnkr till dess att beslut fattats av
kommunfullmäktige om hur reningsanläggningen på Siviks deponi ska finansieras.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
454001A5978139C8F30B7F2AD0F8EBDA1C49F07105

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-04-19

LKS 2021-000405

Avdelningen för hållbar utveckling
Linnea Lämås,
linnea.lamas@lysekil.se

Finansiering av utredning och pilotprojekt för
lakvattenrening för Siviks deponi 2022
Sammanfattning
Lysekils kommun behöver besluta hur investering och drift av en kommande
reningsanläggning för Siviks deponi ska finansieras.
Ärendet var uppe på kommunstyrelsens möte den 6 april. Kommunstyrelsen
fattade beslut om att återremittera ärendet.
Det är av stor vikt att nödvändiga utredningar och pilotprojekt inte avstannar eller
försenas om länsstyrelsens tidsplan ska kunna hållas.
Utredningarna och pilotprojekten beräknas kosta drygt 3 miljoner kr under 2022
(se bilaga 5 Aktivitetsplan lakvatten reviderad 2022-04-19). Förvaltningen föreslår
därför att kommunen bär kostnaden för utredningar och pilotprojekt för
lakvattenrening för Siviks deponi 2022 till dess att beslut fattats av
kommunfullmäktige om hur reningsanläggningen på Siviks deponi ska finansieras.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen bär
kostnaden för utredningar och pilotprojekt för lakvattenrening för Siviks deponi
2022 till dess att beslut fattats av kommunfullmäktige om hur reningsanläggningen
på Siviks deponi ska finansieras. I det fall att kommunfullmäktige beslutar att
investeringen ska finansieras med renhållningstaxan ska Lysekils
renhållningskollektiv även bära utredningskostnaden.
Ärendet
Lysekils kommun behöver besluta hur investering och drift av en kommande
reningsanläggning för Siviks deponi ska finansieras.
Ärendet var uppe på kommunstyrelsens möte den 6 april. Kommunstyrelsen
fattade beslut om att återremittera ärendet.
Det är av stor vikt att nödvändiga utredningar och pilotprojekt inte avstannar eller
försenas om länsstyrelsens tidsplan ska kunna hållas.
Förvaltningens synpunkter
Med tanke på den snäva tidsplanen är det angeläget att utredningarna och
pilotprojekten som startats kan fortgå. Utredningarna och pilotprojekten beräknas
kosta drygt 3 miljoner kr under 2022 (se nedan samt bilaga 5 Aktivitetsplan
lakvatten reviderad 2022-04-19).
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Tjänsteskrivelse

Sid 2/2

Dnr

LKS 2021-000405

Moment

Min

Medel

Max

50 000 kr

50 000 kr

50 000 kr

Flytvägg i lakvattendamm

100 000 kr

100 000 kr

100 000 kr

Luftning i lakvattendamm

100 000 kr

120 000 kr

140 000 kr

Pilot vassbädd

150 000 kr

150 000 kr

150 000 kr

Utredning utsläppspunkt

100 000 kr

100 000 kr

150 000 kr

50 000 kr

50 000 kr

50 000 kr

500 000 kr

500 000 kr

500 000 kr

2022
Rensning vass och sediment

Pilot biofilter fortsättning - provtagning
PFAS Pilotprojektet jonbytarmassa
PFAS Pilotprojektet SAFF - avvaktar resultat
från jonbytarmassan

1 000 000 kr

1 000 000 kr 1 000 000 kr

Metaller Pilotprojekt

1 000 000 kr

1 000 000 kr 1 000 000 kr

Summa

3 050 000 kr

3 070 000 kr 3 140 000 kr

Rambo AB har inte budgeterat för att täcka denna kostnad då
branschorganisationen Avfall Sveriges samt den jurist som kommunen anlitat har
indikerat att det som stämmer bäst överens med de kommunalrättsliga principerna
på området och rättsläget i allmänhet är att investeringen skattefinansieras.
Förvaltningen föreslår därför att kommunen bär kostnaden för utredningar och
pilotprojekt för lakvattenrening för Siviks deponi 2022 till dess att beslut fattats av
kommunfullmäktige om hur reningsanläggningen på Siviks deponi ska finansieras.
I det fall att kommunfullmäktige beslutar att investeringen ska finansieras med
renhållningstaxan är det förvaltningens uppfattning att Lysekils
renhållningskollektiv även bör bära utredningskostnaden som då får återbetalas till
kommunen på de villkor som avtalas mellan parterna.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Linnea Lämås
Miljö- och klimatstrateg

Bilaga/bilagor
Bilaga 5 Aktivitetsplan lakvatten reviderad 2022-04-19
Beslutet skickas till
Rambo AB
LEVA i Lysekil AB
Ekonomienheten
Avdelningen för hållbar utveckling
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Uppskattad budget lakvattenrening
Högteknologisk kväverening
Sammanställning
År
2021
2022
2023-2024
2025-2026

min
3 050 000 kr
38 100 000 kr
21 731 000 kr
62 881 000 kr

medel
3 070 000 kr
42 650 000 kr
28 458 000 kr
74 178 000 kr

max
3 140 000 kr
45 200 000 kr
35 185 000 kr
83 525 000 kr

Kostnader är grovt uppskattade och projektet kan komma att ändra inriktning
med tex val av nya metoder som inte nämns nedan
Driftkostnad ingår ej
Ev kan en indexreglering behöva ske om råvaropriset stiger mycket.
Moment
2021
Pilot Biofilter
Arbete i dammen
2022
Rensning vass och sediment
Flytvägg i lakvattendamm
Luftning i lakvattendamm
Pilot vassbädd
Utredning utsläppspunkt
Pilot biofilter fortsättning - provtagning
PFAS Pilotprojektet jonbytarmassa
PFAS Pilotprojektet SAFF - avvaktar resultat från jonbytarmassan
Metaller Pilotprojekt
Summa
2023-2024
Pilotprojekt tidigare planerat under 2022
Pilotprojekt Metaller och PFAS - konsult inkl rapport
Utredning kväve och utvärdering piloter
Utredning ledningsdragning
Inköp biofilter stor skala eller annat naturligt reningssystem
Införande av rening map partiklar, metaller och PFAS
Upphandling av entreprenad
Projektering inkl konsult
Maskinutrustning
Byggnad inkl grundläggning
El/styr
VVS
Oförutsedda kostnader
Summa
2025
Fördjupad utredning MBBR och pilotförsök map rening av kväve
Pilotprojekt Kväve - Projektering
Pilotprojekt Kväve - Utrustning
Pilotprojekt Kväve - Arbetstid eventuell driftorganisation
Pilotprojekt Kväve - konsult inkl rapport
Oförutsedda kostnader
Summa
2026

Min

Medel

Max

50 000 kr
100 000 kr
100 000 kr
150 000 kr
100 000 kr
50 000 kr
500 000 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
3 050 000 kr

50 000 kr
100 000 kr
120 000 kr
150 000 kr
100 000 kr
50 000 kr
500 000 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
3 070 000 kr

50 000 kr
100 000 kr
140 000 kr
150 000 kr
150 000 kr
50 000 kr
500 000 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
3 140 000 kr

1 000 000 kr
500 000 kr
1 000 000 kr
500 000 kr
2 000 000 kr

2 000 000 kr
750 000 kr
1 500 000 kr
750 000 kr
3 000 000 kr

1 000 000 kr
1 000 000 kr
2 000 000 kr
1 000 000 kr
4 000 000 kr

100 000 kr
5 000 000 kr
10 000 000 kr
7 000 000 kr
4 500 000 kr
2 000 000 kr
4 500 000 kr
38 100 000 kr

150 000 kr
5 250 000 kr
10 250 000 kr
7 250 000 kr
4 750 000 kr
2 250 000 kr
4 750 000 kr
42 650 000 kr

200 000 kr
5 500 000 kr
10 500 000 kr
7 500 000 kr
5 000 000 kr
2 500 000 kr
5 000 000 kr
45 200 000 kr

200 000 kr
1 400 000 kr
531 000 kr
1 500 000 kr
1 000 000 kr
4 631 000 kr

350 000 kr
2 000 000 kr
708 000 kr
2 250 000 kr
2 000 000 kr
7 308 000 kr

500 000 kr
2 600 000 kr
885 000 kr
3 000 000 kr
3 000 000 kr
9 985 000 kr

Ledningsdragning
Byggnation MBBR - Införande av rening av kväve
Upphandling av entreprenad
Projektering
Maskinutrustning
Byggnad inkl grundläggning
El/styr
VVS
Oförutsedda kostnader
Summa
Driftkostnader ingår ej

2 000 000 kr

3 500 000 kr

5 000 000 kr

100 000 kr
500 000 kr
3 500 000 kr
5 500 000 kr
2 000 000 kr
1 000 000 kr
2 500 000 kr
17 100 000 kr
62 881 000 kr

150 000 kr
1 750 000 kr
3 750 000 kr
5 750 000 kr
2 250 000 kr
1 250 000 kr
2 750 000 kr
21 150 000 kr
74 178 000 kr

200 000 kr
3 000 000 kr
4 000 000 kr
6 000 000 kr
2 500 000 kr
1 500 000 kr
3 000 000 kr
25 200 000 kr
83 525 000 kr

Uppskattad budget lakvattenrening
Lågteknologisk kväverening
Sammanställning
År
2021
2022
2023-2024
2025-2026

min
3 050 000 kr
38 100 000 kr
6 100 000 kr
47 250 000 kr

medel
3 070 000 kr
41 650 000 kr
9 650 000 kr
54 370 000 kr

max
3 140 000 kr
45 200 000 kr
13 200 000 kr
61 540 000 kr

Kostnader är grovt uppskattade och projektet kan komma att ändra inriktning
med tex val av nya metoder som inte nämns nedan
Driftkostnad ingår ej
Ev kan en indexreglering behöva ske om råvaropriset stiger mycket.
Moment
2021
Pilot Biofilter
Arbete i dammen
2022
Rensning vass och sediment
flytvägg
test luftning
Pilot vassbädd
Utredning utsläppspunkt
Pilot biofilter fortsättning - provtagning
PFAS Pilotprojektet jonbytarmassa
PFAS Pilotprojektet SAFF - avvaktar resultat från jonbytarmassan
Metaller Pilotprojekt
Summa
2023-2024
Pilotprojekt tidigare planerat under 2022
Pilotprojekt Metaller och PFAS - konsult inkl rapport
Utredning kväve och utvärdering piloter
Utredning ledningsdragning
Inköp biofilter stor skala eller annat naturligt reningssystem
Införande av rening map partiklar, metaller och PFAS
Upphandling av entreprenad
Projektering inkl konsult
Maskinutrustning
Byggnad inkl grundläggning
El/styr
VVS
Oförutsedda kostnader
Summa
2025
Fördjupad utredning lågteknilogisk kvävereduktion och pilotförsök
Vidare pilotprojekt Kväve
Summa
2026
Ledningsdragning
Byggnation lågteknologisk kvävereduktion
Upphandling av entreprenad
Projektering

Min

Medel

Max

50 000 kr
100 000 kr
100 000 kr
150 000 kr
100 000 kr
50 000 kr
500 000 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
3 050 000 kr

50 000 kr
100 000 kr
120 000 kr
150 000 kr
100 000 kr
50 000 kr
500 000 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
3 070 000 kr

50 000 kr
100 000 kr
140 000 kr
150 000 kr
150 000 kr
50 000 kr
500 000 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
3 140 000 kr

1 000 000 kr
500 000 kr
1 000 000 kr
500 000 kr
2 000 000 kr

1 000 000 kr
750 000 kr
1 500 000 kr
750 000 kr
3 000 000 kr

1 000 000 kr
1 000 000 kr
2 000 000 kr
1 000 000 kr
4 000 000 kr

100 000 kr
5 000 000 kr
10 000 000 kr
7 000 000 kr
4 500 000 kr
2 000 000 kr
4 500 000 kr
38 100 000 kr

150 000 kr
5 250 000 kr
10 250 000 kr
7 250 000 kr
4 750 000 kr
2 250 000 kr
4 750 000 kr
41 650 000 kr

200 000 kr
5 500 000 kr
10 500 000 kr
7 500 000 kr
5 000 000 kr
2 500 000 kr
5 000 000 kr
45 200 000 kr

1 000 000 kr
1 000 000 kr

1 500 000 kr
1 500 000 kr

2 000 000 kr
2 000 000 kr

2 000 000 kr

3 500 000 kr

5 000 000 kr

100 000 kr
500 000 kr

150 000 kr
750 000 kr

200 000 kr
1 000 000 kr

Maskinutrustning
Byggnad inkl grundläggning
El/styr
VVS
Oförutsedda kostnader
Summa
Driftkostnader ingår ej

500 000 kr
500 000 kr
500 000 kr
500 000 kr
500 000 kr
5 100 000 kr
47 250 000 kr

750 000 kr
750 000 kr
750 000 kr
750 000 kr
750 000 kr
8 150 000 kr
54 370 000 kr

1 000 000 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
11 200 000 kr
61 540 000 kr
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
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2022-05-04

Dnr 2022-000209

Samordningsförbundet Väst - Årsredovisning 2021 med
revisionsberättelse
Sammanfattning
Samordningsförbundet Väst har upprättat årsredovisning och
verksamhetsberättelse för år 2021.
Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som bedömer sammantaget att
styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den
interna kontrollen har varit tillräcklig.
Årsredovisningen är i allt väsentligt uppställd i enlighet med tillämpliga delar av
lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.
Kommunstyrelseförvaltningen har inga övriga synpunkter utan föreslår att
godkänna årsredovisningen samt bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-12
Samordningsförbundets årsredovisning med bilagor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Samordningsförbundet Västs årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse för år 2021.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Samordningsförbundet
Väst ansvarsfrihet för år 2021.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
454001A5978139C8F30B7F2AD0F8EBDA1C49F07105

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-04-12

LKS 2022-000209

Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert
mari-louise.dunert@lysekil.se

Årsredovisning 2021 med revisionsberättelse för
Samordningsförbundet Väst
Sammanfattning
Samordningsförbundet Väst har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse
för år 2021.
Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som bedömer sammantaget
att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den
interna kontrollen har varit tillräcklig.
Årsredovisningen är i allt väsentligt uppställd i enlighet med tillämpliga delar av
lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.
Kommunstyrelseförvaltningen har inga övriga synpunkter utan föreslår att
godkänna årsredovisningen samt bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Samordningsförbundet Västs årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse för år 2021.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Samordningsförbundet
Väst ansvarsfrihet för år 2021.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilagor
Samordningsförbundets årsredovisning 2021 med bilagor.
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Väst
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
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2022-05-04

Dnr 2022-000214

Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst
Sammanfattning
Tolkförmedling Väst har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse för år
2021.
Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som bedömer sammantaget att
direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har bedrivit verksamheten
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att
den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Kommunstyrelseförvaltningen har inga övriga synpunkter utan föreslår att
godkänna årsredovisningen samt bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-14
Tolkförmedlingen Västs årsredovisning med bilagor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Tolkförmedlingen
Västs årsredovisning för år 2021.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för
direktionen samt för de enskilda ledamöterna i Tolkförmedlingen Väst för år 2021.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
454001A5978139C8F30B7F2AD0F8EBDA1C49F07105

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-04-14

LKS 2022-000214

Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert
mari-louise.dunert@lysekil.se

Årsredovisning 2021 med revisionsberättelse för
Tolkförmedling Väst
Sammanfattning
Tolkförmedling Väst har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse för år
2021.
Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som bedömer sammantaget
att direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Kommunstyrelseförvaltningen har inga övriga synpunkter utan föreslår att
godkänna årsredovisningen samt bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Tolkförmedlingen
Västs årsredovisning för år 2021.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för
direktionen samt för de enskilda ledamöterna i Tolkförmedlingen Väst för år 2021.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilagor
Tolkförmedlingen Västs årsredovisning 2021 med bilagor.
Beslutet skickas till
Tolkförmedlingen Väst
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Åtgärdsprogrammet för miljömålen - Utmaningar för ett hållbart Västra
Götaland - Åtaganden i det nya programmet för 2022-2025
Sammanfattning
Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är ett åtgärdsprogram för de regionala
miljömålen 2021-2025. Åtgärdsprogrammet är framtaget av Länsstyrelsen och
Skogsstyrelsen. De flesta miljömålen i länet bedöms inte nås till år 2030, därför
behöver takten i åtgärdsarbetet öka. Nu har kommunerna möjlighet att anta nya
åtaganden för den nya programperioden 2022-2025.
För programperioden 2022-2025 föreslår förvaltningen att Lysekils kommun antar
ett antal åtaganden inom områdena Minskad klimatpåverkan och ren luft, Hållbar
användning av vattenmiljöer, Hållbart brukande av skog och odlingslandskap, God
bebyggd miljö och Hållbar konsumtion.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag 2022-04-11
Bilaga 1 Regionala miljömål för västra Götaland
Bilaga 2 Detaljerat underlag om åtgärder 2022-2025
Bilaga 3 Uppföljning Lysekil- Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - 2021-12-14
Bilaga 4 Blankett åtagande
Bilaga 5 Åtaganden miljömålsprogrammet Lysekils kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de åtaganden som beskrivs i
tjänsteskrivelsen. Beslutet gäller även för kommunens helägda bolag.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
454001A5978139C8F30B7F2AD0F8EBDA1C49F07105

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-04-11
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Avdelningen för hållbar utveckling
Linnea Lämås,
linnea.lamas@lysekil.se

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland Åtgärdsprogram för miljömålen
Sammanfattning
Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är ett åtgärdsprogram för de regionala
miljömålen 2021-2025. Åtgärdsprogrammet är framtaget av Länsstyrelsen och
Skogsstyrelsen. De flesta miljömålen i länet bedöms inte nås till år 2030, därför
behöver takten i åtgärdsarbetet öka. Nu har kommunerna möjlighet att anta nya
åtaganden för den nya programperioden 2022-2025.
För programperioden 2022-2025 föreslår förvaltningen att Lysekils kommun antar
ett antal åtaganden inom områdena Minskad klimatpåverkan och ren luft, Hållbar
användning av vattenmiljöer, Hållbart brukande av skog och odlingslandskap, God
bebyggd miljö och Hållbar konsumtion.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de åtaganden som beskrivs
i tjänsteskrivelsen. Beslutet gäller även för kommunens helägda bolag.
Ärendet
Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är ett åtgärdsprogram för de regionala
miljömålen 2021-2025. Se bilaga 1 för att läsa mer om Regional miljömål för Västra
Götaland.
De flesta miljömålen i länet bedöms inte nås till år 2030, därför behöver takten i
åtgärdsarbetet öka. Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att ta fram
regionala åtgärdsprogram för miljön för att förbättra förutsättningarna att nå
miljömålen. Det första åtgärdsprogrammet gällde 2017-2021. Nu har kommunerna
möjlighet att anta nya åtaganden för den nya programperioden 2022-2025.
Åtgärdsprogrammet är framtaget av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.
I åtgärdsprogrammet Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland lyfts åtgärder där
lokala och regionala aktörer har mandat och styrmedel att skapa förändring. På så
sätt blir det ett komplement till det nationella och internationella miljöarbetet.
I bilaga 2 går att läsa länsstyrelsens och Skogsstyrelsens detaljerade beskrivning om
de olika åtagandena som exempelvis bakgrund och nuläge, förväntade effekter,
kriterier för genomförande mm.
Det regionala åtgärdsprogrammet ska


ge vägledning och stöd för att prioritera åtgärder och utvecklingsinsatser



stimulera till att öka samverkan mellan länets aktörer



ger en effektivare användning av våra sammantagna resurser.

Åtgärdsprogrammet är också ett bra komplement till Kommunernas klimatlöften.
Kommunernas Klimatlöften fokuserar framför allt på åtgärder för det regionala
miljömålet Begränsad klimatpåverkan, medan åtgärdsprogrammet kopplar till alla
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15 regionala miljömål. Några synergier har identifierats när det gäller till exempel
åtgärder kring transport.
Inom ramen för åtgärdsprogrammet Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland
som gällde under åren 2017–2021 utförde Lysekils kommun en rad olika åtgärder
inom Minskad klimatpåverkan och ren luft, Hållbar användning av vattenmiljöer,
Hållbart brukande av skog och odlingslandskap och God bebyggd miljö och hållbar
konsumtion. Läs Lysekils uppföljning för 2021 i bilaga 3.
Förvaltningens utredning
För programperioden 2022-2025 föreslår förvaltningen att Lysekils kommun antar
ett antal åtaganden inom områdena Minskad klimatpåverkan och ren luft, Hållbar
användning av vattenmiljöer, Hållbart brukande av skog och odlingslandskap, God
bebyggd miljö och Hållbar konsumtion.
Förvaltningen förslag till åtaganden inom respektive åtgärdsområde återfinns i
bilaga 4. Förvaltningarnas kommentarer till de olika åtagandena, budgetbehov,
argument för att genomföra de olika åtagandena, och vem som ansvar för
respektive åtagande går att läsa i bilaga 5.
Det sammanlagda budgetbehovet är beräknat till 2,5 miljoner varav 1,25 miljoner
(50 procent) sannolikt kan finansieras via LONA-stöd. Åtagandena bör ses som
målsättningar och om de verkställs ska de finansieras inom respektive
verksamhetsram.
De åtaganden som föreslås för antagande bedöms fullt genomförbara under
programperioden 2022-2025 och ligger i linje med de olika inriktningsbeslut
kommunen fattat, samt med åtaganden kommunen gjort i andra sammanhang.
Beredning
Beredning av ärendet har skett i samråd mellan Hållbar utveckling,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljönämnden för mellersta Bohuslän och
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Linnea Lämås
Miljö- och Klimatstrateg

Bilagor
Bilaga 1 Regionala miljömål för västra Götaland
Bilaga 2 Detaljerat underlag om åtgärder 2022-2025
Bilaga 3 Uppföljning Lysekil- Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - 2021-12-14
Bilaga 4 Blankett åtagande
Bilaga 5 åtaganden miljömålsprogrammet Lysekils kommun
Beslutet skickas till
Avdelningen för Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se
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Förord

Förord
I en hållbar samhällsutveckling ingår hänsyn till
miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.
Miljömålen tydliggör miljödimensionen i en hållbar
utveckling och inom Agenda 2030.
Länsstyrelsen har uppdrag att samordna det regionala mål- och
uppföljningsarbetet. Skogsstyrelsen har bland annat ett särskilt
ansvar för miljökvalitetsmålet Levande skogar. Tillsammans
har vi under våren 2020 reviderat de regionala tilläggsmålen
som antogs 2015 för att lyfta fram regionala särdrag och
områden som kräver ytterligare insatser.
Vår förhoppning är att de regionala tilläggsmålen blir ett
stöd i det regionala åtgärdsarbetet för en bättre miljö, genom
att tydliggöra var ytterligare insatser krävs samt att genom
uppföljningen av dem visa på utvecklingen.
Arbetet med att nå miljömålen kräver insatser från hela
samhället så som myndigheter, Västra Götalandsregionen,
kommuner, näringsliv, organisationer och privatpersoner. Låt
oss arbeta tillsammans så att alla i Västra Götaland blir en del
av lösningen!

Anders Danielsson
Landshövding
Länsstyrelsen
Västra Götalands län

Johanna From
Regionchef
Skogsstyrelsen
Region Syd
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Miljömål för
Västra Götaland

Miljömål för
Västra Götaland
Västra Götalands miljömål omfattar det nationella
miljömålssystemet (förutom Storslagen fjällmiljö som
inte är aktuellt i länet) samt regionala tilläggsmål.
Generationsmålet
Anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver
ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås.
Generationsmålet är därför vägledande för miljöarbetet på alla
nivåer i samhället.
Miljökvalitetsmålen
Beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet
ska leda till. Det finns även preciseringar av miljökvalitetsmålen. Preciseringarna förtydligar målen och används i det
löpande uppföljningsarbetet av målen. Det finns 16 nationella
miljökvalitetsmål, men endast 15 är antagna som regionala mål
eftersom Storslagen fjällmiljö inte är aktuellt i länet.
Etappmålen
Är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera
miljökvalitetsmål. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör
var insatser bör sättas in. Etappmålen ska vara vägledande för
Länsstyrelsens arbete men de är inte alltid konkret tillämpbara
på regional nivå. De flesta etappmålen har kopplingar till flera
miljökvalitetsmål.
Eftersom det sker löpande förändringar i etappmålen hänvisar
vi till miljömålsportalen: sverigesmiljomal.se/etappmalen
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Regionala tilläggsmål
34 mål som lyfter fram regionala särdrag och områden som
kräver ytterligare insatser.
Varför reviderade regionala tilläggsmål?
De regionala miljömålen består av nationella miljömål med
preciseringar och etappmål som antogs som regionala 2013,
samt de 34 regionala tilläggsmålen. De regionala tilläggsmålen
lyfter fram regionala särdrag och områden som kräver
ytterligare insatser och tydliggör därmed vad som behöver
uppnås i Västra Götaland för att nå målen.
Våren 2020 reviderades de regionala tilläggsmålen då
många av dem hade målår 2020. Revideringen innebar att
antalet regionala tilläggsmål minskades ner från 51 till 34
mål. Målen som togs bort var uppfyllda, ej relevanta och/
eller ej uppföljningsbara. Målår för målen som behålls är
antingen 2025 eller 2030. Beslut om de reviderade regionala
tilläggsmålen togs av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i
augusti 2020.
Mer om Västra Götalands miljömål
Miljömålen för Västra Götaland redovisas utförligare på
Länsstyrelsens webbplats.
Målen följs upp årligen och redovisas här:
lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/miljo-och-vatten/miljomal
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Generationsmålet

Generationsmålet
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till
nästa generation lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljöoch hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa
miljöproblemen ska nås inom en generation.

Miljöpolitiken ska fokusera på att:
■ Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att
återhämta sig, och deras förmåga att långsiktigt generera
ekosystemtjänster är säkrad.
■ Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön
bevaras, främjas och nyttjas hållbart.
■ Människors hälsa utsätts för minimal negativ
miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på
människors hälsa främjas.
■ Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria
från farliga ämnen.
■ En god hushållning sker med naturresurserna.
■ Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen
är effektiv med minimal påverkan på miljön.
■ Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar
så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.
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Begränsad
klimatpåverkan

Begränsad
klimatpåverkan

Miljökvalitetsmålet
Halten av växthusgaser i atmosfären ska, i enlighet med FN:s
ramkonvention för klimatförändringar, stabiliseras på en nivå
som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte
blir farlig.
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att
den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.
Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att
det globala målet kan uppnås.

Precisering av miljökvalitetsmålet
Temperatur
Den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till
högst 2 grader celsius jämfört med den förindustriella nivån.
Sverige ska verka internationellt för att det globala arbetet
inriktas mot detta mål.
Koncentration
Sveriges klimatpolitik utformas så att den bidrar till att
koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på lång sikt
stabiliseras på nivån högst 400 miljondelar koldioxidekvivalenter (ppmv koldioxidekvivalenter).
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Regionala tilläggsmål för Begränsad klimatpåverkan
1. En ekonomi oberoende av fossila bränslen
År 2030 är den västsvenska ekonomin inte längre beroende av fossil
energi och medborgarna och näringslivet har en trygg och långsiktigt
hållbar energi-försörjning. Boende, transporter och produktion såväl
som konsumtion av varor och tjänster är resurssnåla, energieffektiva och
baserade på förnybar energi. Sammantaget har detta bidragit till en stark
ekonomi och ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv.
■ Utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 procent
till år 2030 från 1990 års nivå.
■ Utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i
världen de sker, ska minska med 30 procent jämfört med 2010.
2. Ökad andel förnybar energianvändning
År 2030 ska andelen förnybar energi öka till minst 80 procent.
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Frisk luft

Frisk luft

Miljökvalitetsmålet
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter
och kulturvärden inte skadas.

Precisering av miljökvalitetsmålet
Bensen
Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för
cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan
på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena
sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten
av bensen inte överstiger 1 mikrogram per kubikmeter luft
beräknat som ett årsmedelvärde.
Bensapyren
Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för
cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan
på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts
med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av
bens(a)pyren inte överstiger 0,0001 mikrogram per kubikmeter
luft (0,1 nanogram per kubikmeter luft) beräknat som ett
årsmedelvärde.
Butadien
Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för
cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan
på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts
med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av
butadien inte överstiger 0,2 mikrogram per kubikmeter luft
beräknat som ett årsmedelvärde.
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Frisk luft

Formaldehyd
Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för
cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan
på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts
med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av
formaldehyd inte överstiger 10 mikrogram per kubikmeter luft
beräknat som ett timmedelvärde.
Partiklar (PM2,5)
Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för
cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan
på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts
med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av
partiklar (PM2,5) ej överstiger 10 mikrogram per kubikmeter
luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 25 mikrogram per
kubikmeter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde.
Partiklar (PM10)
Halterna av luftföroreningar inte överskrider lågrisknivåer för
cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan
på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts
med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av
partiklar (PM10) inte överstiger 15 mikrogram per kubikmeter
luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 30 mikrogram per
kubikmeter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde.
Korrosion
Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för
cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan
på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts
med hänsyn till känsliga grupper och innebär att korrosion
på kalksten understiger 6,5 mikrometer per år.
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Marknära ozon
Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för
cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan
på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts
med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av
marknära ozon inte överstiger 70 mikrogram per kubikmeter
luft beräknat som ett åttatimmarsmedelvärde eller 80
mikrogram per kubikmeter luft räknat som ett timmedelvärde.
Ozonindex
Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för
cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan
på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts
med hänsyn till känsliga grupper och innebär att ozonindex
inte överstiger 10 000 mikrogram per kubikmeter luft under en
timme beräknat som ett AOT40-värde under perioden april–
september.
Kvävedioxid
Halterna av luftföroreningar inte överskrider lågrisknivåer för
cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan
på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts
med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av
kvävedioxid inte överstiger 20 mikrogram per kubikmeter
luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 60 mikrogram per
kubikmeter luft beräknat som ett timmedelvärde (98-percentil).
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Regionala tilläggsmål för Frisk luft
1. Minskade utsläpp av kväveoxider
År 2030 ska utsläppen av kväveoxider från samtliga verksamheter ha
minskat till 8 700 ton.*
*Detta inkluderar inte flyktiga organiska ämnen från gödsel och brukandet av mark, men
väl utsläpp från jordbrukets arbetsmaskiner. Utsläpp från internationell sjöfart på länets
farvatten ingår inte heller i målet. Bakgrunden till undantagen är att dessa inte regleras
inom EU:s takdirektiv, som målet baseras på.

2. Minskade utsläpp av f lyktiga organiska ämnen
År 2030 ska utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) ha minskat till
22 600 ton per år från samtliga verksamheter.*
*Detta inkluderar inte flyktiga organiska ämnen från gödsel och brukandet av mark, men
väl utsläpp från jordbrukets arbetsmaskiner. Bakgrunden till undantagen är att dessa inte
regleras inom EU:s takdirektiv, som målet baseras på.

3. Minskade utsläpp av partiklar (PM2,5)
År 2030 ska utsläppen av partiklar (PM2,5) ha minskat till 2 900 ton per år.*
*Utsläpp från internationell sjöfart på länets farvatten är undantagna. Bakgrunden är att
dessa inte regleras inom EU:s takdirektiv, som målet baseras på.
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Bara naturlig
försurning

Bara naturlig
försurning

Miljökvalitetsmålet
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska
underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av
försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten
i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem,
arkeologiska föremål och hällristningar.

Precisering av miljökvalitetsmålet
Påverkan genom atmosfäriskt nedfall
Nedfallet av luftburna svavel- och kväveföreningar från
svenska och internationella källor medför inte att den kritiska
belastningen för försurning av mark och vatten överskrids i
någon del av Sverige.
Påverkan genom skogsbruk
Markanvändningens bidrag till försurning av mark och vatten
motverkas genom att skogsbruket anpassas till växtplatsens
försurningskänslighet.
Försurade sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag uppnår oberoende av kalkning minst
god status med avseende på försurning enligt förordningen
(2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön.
Försurad mark
Försurningen av marken inte påskyndar korrosion av tekniska
material och arkeologiska föremål i mark och inte skadar den
biologiska mångfalden i land- och vattenekosystem.

Regionala
tilläggsmål för
Bara naturlig
försurning
1. Minskade utsläpp
av svaveldioxid
År 2030 ska utsläppen av svaveldioxid
(SO2) vara högst
2 900 ton per år.*
*Utsläpp från internationell sjöfart på
länets farvatten är
undantagna. Bakgrunden
är att dessa inte regleras
inom EU:s takdirektiv,
som målet baseras på.
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Giftfri miljö

Giftfri miljö
Miljökvalitetsmålet
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller
utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller
den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande
ämnen är nära noll och deras påverkan på människors
hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt
förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Precisering av miljökvalitetsmålet
Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen
Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla
exponeringsvägar inte är skadlig för människor eller den
biologiska mångfalden.
Användningen av särskilt farliga ämnen
Användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som
möjligt upphört.
Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper
Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga
egenskaper är mycket liten och uppgifter om bildning, källor,
utsläpp samt spridning av de mest betydande av dessa ämnen
och deras nedbrytningsprodukter är tillgängliga.
Förorenade områden
Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de
inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön.
Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper
Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är
tillgänglig och tillräcklig för riskbedömning.
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Information om farliga ämnen i material och produkter
Information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska
produkter och varor är tillgänglig.

Regionala tilläggsmål för Giftfri miljö
1. Minskad förekomst av växtskyddsmedel i ytvatten
År 2025 ska uppmätta halter av substanser från växtskyddsmedel i länet inte
överskrida riktvärdena för negativa effekter.
2. Alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa
eller miljön ska åtgärdas
■ År 2025 har användningen ökat av annan teknik än schaktning följt av
deponering, utan föregående behandling av massorna. Jämförelse sker mot
år 2020.
■ År 2025 är minst 25 procent av områdena med mycket stor risk för
människors hälsa eller miljön är åtgärdade.
■ År 2025 är minst 15 procent av områdena med stor risk för människors
hälsa eller miljön är åtgärdade.
■ År 2050 har alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors
hälsa eller miljön blivit åtgärdade.
3. Ökad ekologisk andel konsumtion i den offentliga sektorn
År 2030 ska andelen certifierade ekologiska livsmedel utgöra minst
60 procent av den offentliga sektorns totala livsmedelsbudget.
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Skyddande
ozonskikt

Skyddande ozonskikt
Miljökvalitetsmålet
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot
skadlig UV-strålning.

Precisering av miljökvalitetsmålet
Vändpunkt och återväxt
Vändpunkten för uttunningen av ozonskiktet har nåtts och
början på återväxten observeras.
Ofarliga halter ozonnedbrytande ämnen
Halterna av klor, brom och andra ozonnedbrytande ämnen i de
övre luftlagren understiger den nivå där ozonskiktet påverkas
negativt.
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Säker strålmiljö

Säker strålmiljö

Miljökvalitetsmålet
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas
mot skadliga effekter av strålning.

Precisering av miljökvalitetsmålet
Strålskyddsprinciper
Individens exponering för skadlig strålning i arbetslivet och
i övriga miljön begränsas så långt det är rimligt möjligt.
Radioaktiva ämnen
Utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön begränsas så att
människors hälsa och den biologiska mångfalden skyddas.
Ultraviolett strålning
Antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett
strålning är lägre än år 2000.
Elektromagnetiska fält
Exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i
övriga miljön är så låg att människors hälsa och den biologiska
mångfalden inte påverkas negativt.
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Ingen
övergödning

Ingen övergödning
Miljökvalitetsmålet
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha
någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för
biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning
av mark och vatten.

Precisering av miljökvalitetsmålet
Påverkan på havet
Den svenska och den sammanlagda tillförseln av
kväveföreningar och fosforföreningar till Sveriges omgivande
hav underskrider den maximala belastning som fastställs inom
ramen för internationella överenskommelser.
Påverkan på landmiljön
Atmosfäriskt nedfall och brukande av mark inte leder till att
ekosystemen uppvisar några väsentliga långsiktiga skadliga
effekter av övergödande ämnen i någon del av Sverige.
Tillstånd i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten
Sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten uppnår minst god
status för näringsämnen enligt förordningen (2004:660) om
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.
Tillstånd i havet
Havet har minst god miljöstatus med avseende på övergödning
enligt havsmiljöförordningen (2010:134).
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Regionala tilläggsmål för Ingen övergödning
1. Minskade utsläpp av ammoniak
År 2030 ska utsläppen av ammoniak ha minskat till 8 200 ton per år.
2. Minskad transport av näringsämnen i vattendrag
År 2025 ska halterna av kväve och fosfor i länets kustmynnande och
Vänermynnande vattendrag vara minskande jämfört med referensperioden
2009–2015.

21

Levande sjöar
och vattendrag

Levande sjöar
och vattendrag
Miljökvalitetsmålet
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska
bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Precisering av miljökvalitetsmålet
God ekologisk och kemisk status
Sjöar och vattendrag har minst god ekologisk status eller
potential och god kemisk status i enlighet med förordningen
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.
Oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag
Oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag har
naturliga vattenflöden och vattennivåer bibehållna.
Ytvattentäkters kvalitet
Ytvattentäkter som används för dricksvattenproduktion har god
kvalitet.
Ekosystemtjänster
Sjöar och vattendrags viktiga ekosystemtjänster är
vidmakthållna.
Strukturer och vattenf löden
Sjöar och vattendrag har strukturer och vattenflöden som ger
möjlighet till livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växtoch djurarter som en del i en grön infrastruktur.
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Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till sjöar
och vattendrag har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig
genetisk variation inom och mellan populationer.
Hotade arter och återställda livsmiljöer
Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i
värdefulla sjöar och vattendrag.
Främmande arter och genotyper
Främmande arter och genotyper hotar inte den
biologiska mångfalden.
Genetiskt modifierade organismer
Genetiskt modifierade organismer som hotar den biologiska
mångfalden är inte introducerade.
Bevarade natur- och kulturmiljövärden
Sjöar och vattendrags natur- och kulturmiljövärden är bevarade
och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling
av värdena.
Friluftsliv
Strandmiljöer, sjöar och vattendrags värden för fritidsfiske,
badliv, båtliv och annat friluftsliv är värnade och bibehållna
och påverkan från buller är minimerad.
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Regionala tilläggsmål för Levande sjöar och vattendrag
1. Bevarande värdefulla vatten
År 2030 ska minst 50 procent av nationellt särskilt värdefulla vatten med
natur- och kulturvärden som har skyddsbehov ha långsiktigt skydd.
2. Skyddade ytvattentäkter
År 2025 ska alla kommunala och större enskilda dricksvattentäkter i länet
ha inrättade vattenskyddsområden med aktuella skyddsföreskrifter.
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Grundvatten av
god kvalitet

Grundvatten av
god kvalitet

Miljökvalitetsmålet
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och
djur i sjöar och vattendrag.

Precisering av miljökvalitetsmålet
Grundvattnets kvalitet
Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte
begränsar användningen av grundvatten för allmän eller enskild
dricksvattenförsörjning.
God kemisk grundvattenstatus
Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har
god kemisk status.
Kvaliteten på utströmmande grundvatten
Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till
en god livsmiljö för växter och djur i källor, sjöar, våtmarker,
vattendrag och hav.
God kvantitativ grundvattenstatus
Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har
god kvantitativ status.
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Grundvatten av
god kvalitet

Grundvattennivåer
Grundvattennivåerna är sådana att negativa konsekvenser
för vattenförsörjning, markstabilitet eller djur- och växtliv i
angränsande ekosystem inte uppkommer.
Bevarande av naturgrusavlagringar
Naturgrusavlagringar av stor betydelse för dricksvattenförsörjning, energilagring, natur- och kulturlandskapet är
fortsatt bevarade.

Regionala tilläggsmål för Grundvatten av god kvalitet
1. Skyddade grundvattentäkter
År 2025 ska alla kommunala och större enskilda dricksvattentäkter i länet ha
inrättade vattenskyddsområden med aktuella skyddsföreskrifter.
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Hav i balans samt
levande skärgård

Hav i balans samt
levande skärgård

Miljökvalitetsmålet
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar
produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska
bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden.
Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och
skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas.
Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och
andra störningar.

Precisering av miljökvalitetsmålet
God miljöstatus
Kust- och havsvatten har god miljöstatus med avseende på
fysikaliska, kemiska och biologiska förhållanden i enlighet
med havsmiljöförordningen (2010:1341).
God ekologisk och kemisk status
Kustvatten har minst god ekologisk status eller potential och
god kemisk status i enlighet med förordningen (2004:660)
om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.
Ekosystemtjänster
Kusternas och havens viktiga ekosystemtjänster är
vidmakthållna.
Grunda kustnära miljöer
Grunda kustnära miljöer präglas av en rik biologisk mångfald
och av en naturlig rekrytering av fisk samt erbjuder livsmiljöer
och spridningsvägar för växt- och djurarter som en del i en
grön infrastruktur.
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Hav i balans samt
levande skärgård

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till kust
och hav har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk
variation inom och mellan populationer samt att naturligt
förekommande fiskarter och andra havslevande arter fortlever
i livskraftiga bestånd.
Hotade arter och återställda livsmiljöer
Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i
värdefulla kust- och havsvatten.
Främmade arter och genotyper
Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska
mångfalden och kulturarvet.
Genetiskt modifierade organismer
Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska
mångfalden blir inte introducerade.
Bevarade natur- och kulturmiljövärden
Havs-, kust- och skärgårdslandskapens natur- och kulturvärden
är bevarade och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och
utveckling av värdena.
Kulturlämningar under vatten
Tillståndet är oförändrat för kulturhistoriska lämningar under
vattnet.
Friluftsliv och buller
Havs-, kust- och skärgårdslandskapens värden för fritidsfiske,
badliv, båtliv och annat friluftsliv är värnade och bibehållna
och påverkan från buller är minimerad.
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Regionala tilläggsmål för Hav i balans samt levande
kust och skärgård
1. Beslutade blå översiktsplaner
År 2025 ska kommunalt beslutade blå översiktsplaner finnas i samtliga
berörda kommuner för deras respektive havsområden.
2. Skyddade marina områden
År 2030 ska det finnas ett nätverk av väl förvaltade skyddade marina
områden, med god representativitet av olika livsmiljöer och djup, som
upptar minst 30 procent av kust- och havsområdet.
3. Bevarade grunda marina ekosystem
År 2025 ska produktiviteten och funktionen hos grunda marina ekosystem
vara bevarad.
4. Bevarade fornlämningar under havsytan
År 2025 är minst 80 procent av antalet fornlämningar under ytan som
berörs av exploatering till havs bevarade.
5. Minskad mängd marint skräp
År 2025 har mängden marint skräp på västkusten minskat jämfört med
år 2019.

29

Myllrande
våtmarker

Myllrande våtmarker
Miljökvalitetsmålet
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion
i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras
för framtiden.

Precisering av miljökvalitetsmålet
Våtmarkstypernas utbredning
Våtmarker av alla typer finns representerade i hela landet inom
sina naturliga utbredningsområden.
Ekosystemtjänster
Våtmarkernas viktiga ekosystemtjänster som biologisk
produktion, kollagring, vattenhushållning, vattenrening och
utjämning av vattenflöden är vidmakthållna.
Återskapade våtmarker och arters spridningsmöjligheter
Våtmarker är återskapade, i synnerhet där aktiviteter som
exempelvis dränering och torvtäkter har medfört förlust och
fragmentering av våtmarker och arter knutna till våtmarker
har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sitt naturliga
utbredningsområde.
Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till
våtmarkerna har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig
genetisk variation inom och mellan populationer.
Hotade arter och återställda livsmiljöer
Hotade våtmarksarter har återhämtat sig och livsmiljöer har
återställts.
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Främmande arter och genotyper
Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska
mångfalden.
Genetiskt modifierade organismer
Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska
mångfalden är inte introducerade.
Bevarade natur- och kulturmiljövärden
Våtmarkernas natur- och kulturvärden i ett landskapsperspektiv
är bevarade och förutsättningarna finns för fortsatt bevarande
och utveckling av värdena.
Friluftsliv och buller
Våtmarkernas värde för friluftsliv är värnade och bibehållna
och påverkan från buller är minimerad.

Regionala tilläggsmål för Myllrande våtmarker
1. Skydd av objekt i Myrskyddsplanen
Samtliga våtmarksområden i Västra Götalands län som ingår i
Myrskyddsplanen ska ha ett långsiktigt skydd. Fram till år 2025 ska arbetet
ha slutförts i 5 av de 6 objekt där skyddsarbete hade påbörjats år 2020.
2. Förbättrad hävd av våtmarkstyper med hög biologisk mångfald
År 2025 ska andelen hävdade rikkärr ha ökat jämfört med år 2011.
År 2025 ska hävdkvaliteten på strandängar, samt förutsättningar för
strandängsberoende fåglar, bibehållas jämfört med år 2018.
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Levande skogar

Levande skogar
Miljökvalitetsmålet
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion
ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras
samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

Precisering av miljökvalitetsmålet
Skogsmarkens egenskaper och processer
Skogsmarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och
biologiska egenskaper och processer är bibehållna.
Ekosystemtjänster
Skogens ekosystemtjänster är vidmakthållna.
Grön infrastruktur
Skogens biologiska mångfald är bevarad i samtliga
naturgeografiska regioner och arter har möjlighet att sprida sig
inom sina naturliga utbredningsområden som en del i en grön
infrastruktur.
Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till
skogslandskapet har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig
genetisk variation inom och mellan populationer.
Hotade arter och återställda livsmiljöer
Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i
värdefulla skogar.
Främmande arter och genotyper
Främmande arter och genotyper hotar inte skogens
biologiska mångfald.
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Genetiskt modifierade organismer
Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska
mångfalden är inte introducerade.
Bevarade natur- och kulturmiljövärden
Natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och
förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av
värdena finns.
Friluftsliv
Skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna.

Regionala tilläggsmål för Levande skogar
1. Förstärkt biologisk mångfald
Arealen äldre lövrik skog, arealen gammal skog och mängden hård död ved
ska jämfört med 2020 fortsätta öka på produktiv skogsmarksareal utanför
reservat och nationalparker.
2. Skydd av kulturmiljövärden
År 2025 ska max 5 procent av kända kulturlämningar som omfattas
av begreppet övrig kulturhistorisk lämning vara skadade vid
hänsynsuppföljning av föryngringsavverkning.
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Ett rikt
odlingslandskap

Ett rikt
odlingslandskap
Miljökvalitetsmålet
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt
som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena
bevaras och stärks.

Precisering av miljökvalitetsmålet
Åkermarkens egenskaper och processer
Åkermarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och
biologiska egenskaper och processer är bibehållna.
Jordbruksmarkens halt av föroreningar
Jordbruksmarken har så låg halt av föroreningar att ekosystemens funktioner, den biologiska mångfalden och
människors hälsa inte hotas.
Ekosystemtjänster
Odlingslandskapets viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna.
Variationsrikt odlingslandskap
Odlingslandskapet är öppet och variationsrikt med betydande
inslag av hävdade naturbetesmarker och slåtterängar,
småbiotoper och vattenmiljöer, bland annat som en del i en
grön infrastruktur och erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar
för vilda växt- och djurarter.
Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
Naturtyper och arter knutna till odlingslandskapet har gynnsam
bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och
mellan populationer.
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Växt- och husdjursgenetiska resurser
Husdjurens lantraser och de odlade växternas genetiska
resurser är hållbart bevarade.
Hotade arter och naturmiljöer
Hotade arter och naturmiljöer har återhämtat sig.
Främmande arter och genotyper
Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska
mångfalden.
Genetiskt modifierade organismer
Genetiskt modifierade organismer som hotar den biologiska
mångfalden är inte introducerade.
Bevarade natur- och kulturmiljövärden
Biologiska värden och kulturmiljövärden i odlingslandskapet
som uppkommit genom långvarig traditionsenlig skötsel är
bevarade eller förbättrade.
Kultur- och bebyggelsemiljöer
Kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet är bevarade
och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling
av värdena.
Friluftsliv
Odlingslandskapets värden för friluftslivet är värnade och
bibehållna samt tillgängliga för människor.
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Regionala tilläggsmål för Ett rikt odlingslandskap
1. Bevarande och skötsel av ängs- och betesmarker
År 2025 ska minst 70 000 hektar ängs- och betesmarker bevaras och skötas
på ett sätt som bevarar deras värden, varav hävdad ängsmark ska utgöra
minst 1 500 hektar.
2. Bevarande och skötsel av särskilt skyddsvärda naturtyper
År 2025 ska minst 4 000 hektar mosaikbetesmark hävdas, arealen av öppna
kalkrika hällmarker i Dalsland med gynnsam bevarandestatus ska utgöra
minst 75 hektar och minst 110 hektar stäppartad torräng ska hävdas.
3. Ökad andel ekologisk produktion
År 2030 har andelen ekologisk produktion ökat till 30 procent certifierad
areal av länets åkermark.
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God bebyggd miljö

God bebyggd
miljö

Miljökvalitetsmålet
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional
och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Precisering av miljökvalitetsmålet
Hållbar bebyggelsestruktur
En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats
både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och
verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling
av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart
utformade.
Hållbar samhällsplanering
Städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och
landsbygd är planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart
perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor.
Infrastruktur
Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och
vatten- och avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen
och i övrig fysisk planering samt att lokalisering och utformning
av infrastrukturen är anpassad till människors behov, för att
minska resurs och energianvändning samt klimatpåverkan,
samtidigt som hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö,
estetik, hälsa och säkerhet.
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God bebyggd
miljö

Kollektivtrafik, gång och cykel
Kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och
tillgängliga och det finns attraktiva, säkra och effektiva gångoch cykelvägar.
Natur- och grönområden
Det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till
bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet.
Kulturvärden i bebyggd miljö
Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av
värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och
landskap bevaras, används och utvecklas.
God vardagsmiljö
Den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov,
ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud
av bostäder, arbetsplatser, service och kultur.
Hälsa och säkerhet
Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, kemiska
ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla
hälso- eller säkerhetsrisker.
Hushållning med energi och naturresurser
Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser
sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för
att på sikt minska och att främst förnybara energikällor används.
Hållbar avfallshantering
Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda
för konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som
resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som
möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och
miljö minimeras.
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Regionala tilläggsmål för God bebyggd miljö
1. Lätt att gå, cykla och åka kollektivt
Arbetsplatser, bostäder, service, kultur- och fritidsverksamhet lokaliseras
så att alla funktioner kan nås till fots eller med cykel. Där det inte är möjligt
finns kollektivtrafik inom gång- eller cykelavstånd.
2. Många åker kollektivt
En tredjedel av invånarnas resor ska senast 2025 göras med kollektivtrafik
(Göteborgsregionen 40 procent). När Trafikförsörjningsprogrammet
antas efter september 2020 följer tilläggsmålet de nya målnivåerna och
uppdateras då preliminärt enligt följande:
■ Andelen hållbara resor i Västra Götaland ska öka till minst
42 procent senast 2025.
■ Andelen hållbara resor i Västra Götaland ska öka till minst
50 procent senast 2035.
Hållbara resor definieras i detta sammanhang som resor med kollektivtrafik,
cykel och gång.

3. Värnade kulturhistoriska och arkitektoniska värden
Alla kommuner ska senast 2030 ha tagit fram ett aktuellt och kommuntäckande, strategiskt kulturhistoriskt planeringsunderlag.
4. Minskad energianvändning i bostäder och lokaler
Till år 2030 ska den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i
bostäder och lokaler minska med 50 procent i förhållande till användningen
1995.
5. Samhället anpassas till klimatförändringarna
Bebyggelse och infrastruktur ska lokaliseras och utformas med hänsyn till
extrema väderhändelser och den pågående klimatförändringen.
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Ett rikt växtoch djurliv

Ett rikt växt- och
djurliv
Miljökvalitetsmålet
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på
ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer.
Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner
och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation.
Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö
med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet
och välfärd.

Precisering av miljökvalitetsmålet
Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
Bevarandestatusen för i Sverige naturligt förekommande
naturtyper och arter är gynnsam och för hotade arter har
statusen förbättrats samt att tillräcklig genetisk variation är
bibehållen inom och mellan populationer.
Påverkan av klimatförändringar
Den av klimatscenarier utpekade förhöjda risken för utdöende
har minskat för de arter och naturtyper som löper störst risk att
påverkas negativt av klimatförändringar.
Ekosystemtjänster och resiliens
Ekosystemen har förmåga att klara av störningar samt anpassa
sig till förändringar, som ett ändrat klimat, så att de kan
fortsätta leverera ekosystemtjänster och bidra till att motverka
klimatförändringen och dess effekter.
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Biologiskt kulturarv
Det biologiska kulturarvet är förvaltat så att viktiga natur- och
kulturvärden är bevarade och förutsättningar finns för ett
fortsatt bevarande och utveckling av värdena.
Främmande arter och genotyper
Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska
mångfalden.
Grön infrastruktur
Det finns en fungerande grön infrastruktur, som upprätthålls
genom en kombination av skydd, återställande och hållbart
nyttjande inom sektorer, så att fragmentering av populationer
och livsmiljöer inte sker och den biologiska mångfalden i
landskapet bevaras.
Genetiskt modifierade organismer
Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska
mångfalden är inte introducerade.
Tätortsnära natur
Tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, kulturmiljön
och den biologiska mångfalden värnas och bibehålls samt är
tillgänglig för människan.
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Regionala tilläggsmål för Ett rikt växt- och djurliv
1. Ökat antal arter i vardagslandskapet
År 2025 ska vardagslandskapet uppvisa en ökning av antalet arter.
2. Minskad förekomst av främmande arter
År 2025 ska förekomsten av främmande invasiva arter i Västra Götalands
län ha minskat, jämfört med tidigare undersökning från år 2015.
3. God miljö för pollinerare
År 2025 ska miljön för pollinerare inte försämrats, baserat på att:
■ antalet arter av vildbin ska ha ökat, jämfört med utgångsläget år 2010.
■ antalet tambisamhällen som dör under vintern ska ha minskat till mindre
än 10 procent.
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Regionala miljömål
för Västra Götaland

1 (1)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 89

2022-05-04

Dnr 2022-000026

Översyn av principer och nivå för förlorad arbetsinkomst och nivå för
sammanträdesersättning
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-16 att godkänna förslaget till reviderade
bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda. Fullmäktige
beslutade också att ge arvodesberedningen i uppdrag att göra en översyn av
principerna och nivån för förlorad arbetsinkomst samt pröva nivån för
sammanträdesersättningar.
Då arvodesbestämmelserna bygger på det så kallade grundarvodet föreslår
arvodesberedningen att dagsersättningen också kopplas till grundarvodet. Det
föreslås också att dagersättningen ska utgöra 1,2 procent för halvdag och
2,4 procent för heldag av grundarvodet. Justeringsarvodet föreslås utgöra
0,5 procent av grundbeloppet.
Därmed erhålls en liknande nivå som grannkommunerna vilket innebär att en
halvdag berättigar till 729 kr och en heldag 1459 kr i sammanträdesarvode och
justeringsarvodet 304 kr.
Avseende den del av uppdraget från kommunfullmäktige som gäller nivån på
förlorad arbetsinkomst föreslår arvodesberedningen att såväl principerna som
nuvarande nivå lämnas oförändrade och ska ligga fast.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-14
Bilaga 1 till bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda rev 202204-21
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-02-16, § 7
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Sammanträdesersättningen ska kopplas till grundarvodet.
2. Halvdagsarvodet är 1,2 procent och heldagsarvodet 2,4 procent av
grundarvodet.
3. Justeringsarvodet är 0,5 procent av grundarvodet.
4. Principerna och nuvarande nivå för förlorad arbetsinkomst lämnas
oförändrade.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
454001A5978139C8F30B7F2AD0F8EBDA1C49F07105

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-04-14

LKS 2022-000026

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Översyn av principer och nivå för förlorad arbetsinkomst
och nivå för sammanträdesersättning
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-16 att godkänna förslaget till reviderade
bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda. Fullmäktige
beslutade också att ge arvodesberedningen i uppdrag att göra en översyn av
principerna och nivån för förlorad arbetsinkomst samt pröva nivån för
sammanträdesersättningar.
Då arvodesbestämmelserna bygger på det så kallade grundarvodet föreslår
arvodesberedningen att dagsersättningen också kopplas till grundarvodet. Det
föreslås också att dagersättningen ska utgöra 1,2 procent för halvdag och
2,4 procent för heldag av grundarvodet. Justeringsarvodet föreslås utgöra
0,5 procent av grundbeloppet.
Därmed erhålls en liknande nivå som grannkommunerna vilket innebär att en
halvdag berättigar till 729 kr och en heldag 1459 kr i sammanträdesarvode och
justeringsarvodet 304 kr.
Avseende den del av uppdraget från kommunfullmäktige som gäller nivån på
förlorad arbetsinkomst föreslår arvodesberedningen att såväl principerna som
nuvarande nivå lämnas oförändrade och ska ligga fast.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:





Sammanträdesersättningen ska kopplas till grundarvodet.
Halvdagsarvodet är 1,2 procent och heldagsarvodet 2,4 procent av
grundarvodet.
Justeringsarvodet är 0,5 procent av grundarvodet.
Principerna och nuvarande nivå för förlorad arbetsinkomst lämnas
oförändrade.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-16 att godkänna förslaget till reviderade
bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda. Fullmäktige
beslutade också att arvodesberedningen ges i uppdrag att göra en översyn av
principerna och nivån för förlorad arbetsinkomst samt pröva nivån för
sammanträdesersättningar. Detta med tanke på att nämnds- och styrelseledamöter
förväntas lägga ned en ansenlig tid på att läsa och sätta sig in i ärenden.
Arvodesberedningen ska återkomma med förslag till kommunstyrelsemötet senast
den 4 maj 2022 för beslut i kommunfullmäktige den 18 maj.
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Tjänsteskrivelse
Dnr

LKS 2022-000026

Förvaltningens synpunkter
Arvodesberedningen har tillsammans med administrativa chefen och
kommunsekreteraren på kommunstyrelseförvaltningen gått igenom uppdraget
beredningen fått av fullmäktige.
Gällande ersättningen för sammanträden har beredningen efter en omvärldsanalys
konstaterat att Lysekil ligger relativt lågt i förhållande till jämförbarliga kommuner.
Då arvodesbestämmelserna bygger på det så kallade grundarvodet föreslår
arvodesberedningen att dagsersättningen också kopplas till grundarvodet. Det
föreslås också att dagersättningen ska utgöra 1,2 procent för halvdag och 2,4
procent för heldag av grundarvodet. Justeringsarvodet föreslås utgöra 0,5 procent
av grundbeloppet vilket blir 304 kr.
Därmed erhålls en liknande nivå som grannkommunerna vilket innebär att en
halvdag berättigar till 729 kr och en heldag 1459 kr i sammanträdesarvode.
Arvode

Förslag

Tidigare Höjning

Halvdag (4 tim)

729 kr

631

98

Heldag

1459

1135

324

Justering

304

252

52

Avseende den del av uppdraget från kommunfullmäktige som gäller nivån på
förlorad arbetsinkomst föreslår arvodesberedningen att såväl principerna som
nuvarande nivå lämnas oförändrade och ska ligga fast.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-02-16
Bilaga 1 arvoden
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
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Bilaga 1 till Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
Antagen av Lysekils kommunfullmäktige 2022-02-16, § 7
Reviderad 2022-05-18, § xx
Arvoden fr o m 2023-01-01 Lysekils kommun
Arvode riksdagsledamot, kr/mån (uppdateras hösten 2022)
Grundarvode: arvode riksdagsledamot x 0,85 kr/mån
Nämnd/styrelse

Uppdrag

Kommunfullmäktige

Ordf
1:e och 2:e vice ordf

Kommunstyrelse

71 500
60 775
Gällande

Nytt förslag

3%

5%
1%

3 039
608

36 465
7 293

Ordf, tillika kommunalråd
1:e vice ordf
2:e vice ordf, tillika oppositionsråd

100%
20%

110%
30%
75%

66 853
18 233
45 581

802 230
218 790
546 975

Samhällsbyggnadsnämnd

Ordf
Vice ordf

15%
5%

30%
10%

18 233
6 078

218 790
72 930

Utbildningsnämnd

Ordf
Vice ordf

30%
10%

18 233
6 078

218 790
72 930

Socialnämnd

Ordf
Vice ordf

40%
20%

24 310
12 155

291 720
145 860

Miljönämnden (MiMB)

1:e alt 2:e vice ordf Lysekil

8%

4 862

58 344

Kommunrevision

Ordf
Vice ordf

5%
2%

3 039
1 216

36 465
14 586

Valnämnd

Ordf, endast valår
Vice ordf, endast valår

5%
2%

3 039
1 216

36 465
14 586

Valberedning

Ordf, endast valår
Vice ordf, endast valår

5%
2%

3 039
1 216

36 465
14 586

Råd (folkhälsoråd m fl)

Ordförande

2%

1 216

14 586

Beredningar och motsv

KF beslutar i varje enskilt fall

Arvodesberedning

(ledamöter utses av KF, endast dagsarvode)

Överförmyndaren

Överförmyndare
Ersättare
Ordf
Vice ordf

5%
1%
5%
1%

3 039
608
3 039
608

36 465
7 293
36 465
7 293

Lysekils stadshus AB

4%

Månadsarvode Årsarvode

LEVA i Lysekil AB

Ordf
Vice ordf

14%
3,5%

8 509
2 127

102 102
25 526

LysekilsBostader AB

Ordf
Vice ordf

11%
3%

6 685
1 823

80 223
21 879

Havets Hus AB

Ordförande
Vice ordförande

7%
2%

4 254
1 216

51 051
14 586

Lysekils Hamn AB

Ordf
Vice ordf

270 145

3 241 739

Beslut hösten 2022
Beslut hösten 2022
Summa:

Hel-, halvsdags och justeringsarvode
För sammanträde med varaktighet av högst 4 tim (1,2 % av grundarvodet)
För sammanträde med varaktighet av mer än 4 tim = max dagarvode (2,4 % av grundarvodet)
Justeringsarvode, 0,5 % av grundarvodet

Nytt förslag
729 kr
1 459 kr
304 kr
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 91

2022-05-04

Dnr 2022-000237

Avgifter på offentliga toaletter i hamnområden under 2022 i Lysekils
kommun
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-31 § 52 därför att föreslå
kommunfullmäktige besluta att införa avgift på offentliga toaletter i hamnområden i
Lysekils kommun. Det visade sig emellertid i efterhand att nämnden ej förslagit
någon konkret belopp.
Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med
samhällsbyggnadsförvaltningen som bedömer att en avgift på 10 kr är en skälig nivå
för besökaren som samtidigt inbringar intäkter som kan nyttjas för att säkerställa
skötseln av de aktuella toaletterna.
Då allt färre i samhället använder kontanter och mynt förslås att betalningen ska
göras via Swish eller kontokort. Det finns då en viss risk att vissa, framför allt äldre
personer, kan få svårt att betala. Detta ska samtidigt vägas mot att vi kontinuerligt
går mot ett mer eller mindre kontantlöst samhälle. En annan faktor som ska beaktas
är att tidigare befintliga myntinkast ofta bröts upp eller förstördes, och har därför
över tid tagits bort.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att en avgift på 10 kr per besök är skälig
och ger en relativt bra finansiering för skötseln av de aktuella toaletterna.
Kommunstyrelseförvaltningen har i sak ingen annan åsikt i frågan.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-14
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-31, § 52, med bilagor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgiften för offentliga
toaletter i Lysekils hamnområden till 10 kr för år 2022.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
454001A5978139C8F30B7F2AD0F8EBDA1C49F07105

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-04-14

LKS 2022-000237

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Avgifter på offentliga toaletter i hamnområdet under 2022 i
Lysekils kommun
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-31 § 52 därför att föreslå
kommunfullmäktige besluta att införa avgift på offentliga toaletter i hamnområden
i Lysekils kommun. Det visade sig emellertid i efterhand att nämnden ej förslagit
någon konkret belopp.
Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med
samhällsbyggnadsförvaltningen som bedömer att en avgift på 10 kr är en skälig nivå
för besökaren som samtidigt inbringar intäkter som kan nyttjas för att säkerställa
skötseln av de aktuella toaletterna.
Då allt färre i samhället använder kontanter och mynt förslås att betalningen ska
göras via Swish eller kontokort. Det finns då en viss risk att vissa, framför allt äldre
personer, kan få svårt att betala. Detta ska samtidigt vägas mot att vi kontinuerligt
går mot ett mer eller mindre kontantlöst samhälle. En annan faktor som ska
beaktas är att tidigare befintliga myntinkast ofta bröts upp eller förstördes, och har
därför över tid tagits bort.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att en avgift på 10 kr per besök är
skälig och ger en relativt bra finansiering för skötseln av de aktuella toaletterna.
Kommunstyrelseförvaltningen har i sak ingen annan åsikt i frågan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgiften för offentliga
toaletter i Lysekils hamnområden till 10 kr för år 2022.
Ärendet
Hamnenheten ansvarar idag för åtta offentliga toaletter i olika delar av kommunen.
Dessa ingår inte i Hamnenhetens uppdrag och det finns heller ingen finansiering
för dessa. Det saknas alltså en beslutad taxa för offentliga toaletter.
Förvaltningens synpunkter eller utredning
Ett alternativ är att låta Fastighetsenheten ta över skötseln men inte heller de har
någon finansiering. Ett annat alternativ är att stänga av toaletterna med försämrad
service för allmänheten som följd. Ytterligare ett annat alternativ är ta betalt av
besökarna vid toalettbesök vilket inbringar en intäkt som kan användas för att
säkerställa service gentemot besökarna och allmänheten.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-31 § 52 därför att föreslå
kommunfullmäktige besluta att införa avgift på offentliga toaletter i hamnområden
i Lysekils kommun. Det visade sig emellertid i efterhand att nämnden ej förslagit
någon konkret belopp.
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Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med
samhällsbyggnadsförvaltningen som bedömer att en avgift på 10 kr är en skälig nivå
för besökaren som samtidigt inbringar intäkter som kan nyttjas för att säkerställa
skötseln av de aktuella toaletterna.
Då allt färre i samhället använder kontanter och mynt förslås att betalningen ska
göras via Swish eller kontokort. Det finns då en viss risk att vissa, framför allt äldre
personer, kan få svårt att betala. Detta ska samtidigt vägas mot att vi kontinuerligt
går mot ett mer eller mindre kontantlöst samhälle. En annan faktor som ska
beaktas är att tidigare befintliga myntinkast ofta bröts upp eller förstördes, och har
därför över tid tagits bort.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att en avgift på 10 kr per besök är
skälig och ger en relativt bra finansiering för skötseln av de aktuella toaletterna.
Kommunstyrelseförvaltningen har i sak ingen annan åsikt i frågan.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-31, § 52
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Hamnchef
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Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 52

2022-03-31

Dnr 2022-000148

Avgifter på offentliga toaletter i hamnområden under 2022 i Lysekils
kommun
Sammanfattning
Hamnenheten ansvar i dag för 8 offentliga toaletter i olika delar av kommunen.
Detta ingår inte i hamnenhetens uppdrag och det finns heller ingen finansiering för
dessa toaletter.
De alternativ som finns är att låta fastighetsenheten ta över skötseln, men inte heller
här finns det någon finansiering. Man kan också stänga av toaletterna med
försämrad service för allmänheten som följd. Slutligen kan man ta betalt av
besökarna på toaletterna, detta säkerställer service samt att det finns finansiering av
toaletterna. Dock finns det ingen beslutad taxa för offentliga toaletter.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-18
Förslag till beslut på sammanträdet
Wictoria Insulan (M): Bifall till förvaltningens förslag.
Fredrik Häller (LP): Bifall till förvaltningens förslag.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att införa avgift på
offentliga toaletter i hamnområden i Lysekils kommun under 2022.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
CBD8FD226F6C0E3D661C4D7912940A4CDAD24ABE50

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-02-18

SBN 2022-000148

Samhällsbyggnadsförvaltningen/hamnenheten
Elinor Jensen
ellinor.jensen@lysekil.se

Avgifter på offentliga toaletter i hamnområden under 2022 i
Lysekils kommun
Sammanfattning
Hamnenheten ansvar i dag för 8 offentliga toaletter i olika delar av kommunen.
Detta ingår inte i hamnenhetens uppdrag och det finns heller ingen finansiering för
dessa toaletter.
De alternativ som finns är att låta fastighetsenheten ta över skötseln, men inte
heller här finns det någon finansiering. Man kan också stänga av toaletterna med
försämrad service för allmänheten som följd. Slutligen kan man ta betalt av
besökarna på toaletterna, detta säkerställer service samt att det finns finansiering
av toaletterna. Dock finns det ingen beslutad taxa för offentliga toaletter.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att införa avgift
på offentliga toaletter i hamnområden i Lysekils kommun under 2022.
Ärendet
Hamnenheten ansvarar i dag för 8 offentliga toaletter.
Att tillhandahålla offentliga toaletter ingår inte i hamnenhetens uppdrag och i
dagsläget har hamnenheten, som är helt taxefinansierad, inga möjligheter att få
intäkter som täcker dessa kostnader. I praktiken innebär det att det är kunderna
med fasta båtplatser som finansierar de offentliga toaletterna.
Dessutom finns efterfrågan från olika aktörer om att iordningsställa fler toaletter i
våra hamnområden.
På grund av att det inte finns budget för att driva toaletter och inte heller att utöka
antalet toaletter har förvaltningen tagit fram ett förslag på hur kommunen kan
tillmötesgå behovet.
Förvaltningens synpunkter
Hamnenheten ansvarar idag för 8 offentliga toaletter
 Grötö (vid KBV)
 Kolholmarna (vid ”Drevia”)
 Havsbadet
 Norra Hamnen
 Långevik
 Valbodalen
 Östra kajen Grundsund
 Västra kajen Grundsund
Dessutom finns det önskemål och behov av ytterligare en toalett vid Värbo,
Grundsund.
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SBN 2022-000148

De totala kostnaderna för en toalett beräknas till minst 20 000kr/år men är svåra
att beräkna p.g.a. att kostnaderna för toaletterna oftast slås ihop med
gästhamnstoaletter och servicehus.
Kostnaderna härrör från hyror, kapitaltjänstkostnader, drift, underhåll och framför
allt städning.
Att tillhandahålla offentliga toaletter ingår inte i hamnenhetens uppdrag och i
dagsläget har hamnenheten, som är helt taxefinansierad, inga möjligheter att få
intäkter som täcker dessa kostnader. I praktiken innebär det att det är kunderna
med fasta båtplatser som finansierar de offentliga toaletterna.
Utifrån det finns tre alternativ
1. Driften för de offentliga toaletterna övergår till fastighetsenheten. Dock har
inte heller fastighetsenheten någon finansiering för dessa toaletter, varvid
problemet bara förskjuts.
2. Stängning av toaletterna. Detta leder till minskad service för medborgare
och gäster i områden som är välbesökta året runt men särskilt under
sommarhalvåret och där behovet av offentliga toaletter är stort.
3. Att hamnenheten får ta betalt från besökarna för de offentliga toaletterna.
Den bästa lösningen torde vara att hamnenheten får lov att ta betalt för sin service
med offentliga toaletter. Dock finns inte den avgiften med i nu beslutade taxor,
varför ett interimistiskt beslut att införa avgifter för enhetens toaletter redan 2022
hade varit önskvärt. Under året är en översyn av enhetens taxor planerad och på så
sätt kan man arbeta in avgiften för toaletterna permanent fr.o.m. 2023.

Måns Werner
Förvaltningschef

Ellinor Jensen
Hamnchef

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen/hamnenheten
Ekonomiavdelningen
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 92

2022-05-04

Dnr 2022-000192

Redovisning över obesvarade medborgarförslag 2022
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 31, ska kommunstyrelsen två gånger
om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Totalt har kommunstyrelsen tolv obesvarade medborgarförslag som inte är
påbörjade eller färdigberedda av kommunstyrelseförvaltningen.
Från redovisningen 2021-11-17, § 137 har det inkommit femton nya
medborgarförslag till kommunstyrelseförvaltningen för beredning.
Till kommunstyrelsens sammanträde 4 maj är elva ärenden färdigberedda för beslut
i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Dessa elva medborgarförslag finns inte
med i förteckningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-12
Förteckning av obesvarade medborgarförslag 2022-04-22
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av
obesvarade medborgarförslag våren 2022.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
454001A5978139C8F30B7F2AD0F8EBDA1C49F07105

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-04-12

LKS 2022-000192

Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert
mari-louise.dunert@lysekil.se

Redovisning av obesvarade medborgarförslag våren 2022
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 31, ska kommunstyrelsen två gånger
om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Totalt har kommunstyrelsen tolv obesvarade medborgarförslag som inte är
påbörjade eller färdigberedda av kommunstyrelseförvaltningen.
Från redovisningen 2021-11-17, § 137 har det inkommit femton nya
medborgarförslag till kommunstyrelseförvaltningen för beredning.
Till kommunstyrelsens sammanträde 4 maj är elva ärenden färdigberedda för
beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Dessa elva medborgarförslag
finns inte med i förteckningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av
obesvarade medborgarförslag våren 2022.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilaga
Förteckning över obesvarade medborgarförslag 2022-04-22
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
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Obesvarade medborgarförslag 2022-04-22
Diarienr
Datum
Beskrivning
Medborgarförslag - Att det blir tillåtet att cykla mot enkelriktat i kommunen
2022-000246 2022-04-18 samt att kommunen sätter ut en cykelpump i Södra Hamnen
2022-000216 2022-04-04 Medborgarförslag - Lysekils kommun bör Etablera vänortssamarbete med den ukrainska staden Odessa
2022-000213 2022-04-04 Medborgarförslag - Lysekil behöver fler mötesplatser - förslag att använda Oscars som ett kulturhus
2022-000049 2022-01-14 Medborgarförslag - Skapa en spelhall för ungdomar och barn
2022-000045 2022-01-12 Medborgarförslag - Rusta upp den sk djurkyrkogården
2022-000037 2022-01-07 Medborgarförslag - Ett pris eller ett minnesmärke till Allan Hellmans minne
2022-000030 2022-01-03 Medborgarförslag - Lasershow på nyårsafton
2021-000490 2021-11-11 Medborgarförslag - Skapa en bilfri zon i Centrum - norra delen av Kungsgatan
2021-000476 2021-11-01 Medborgarförslag - Upprättande av övervakningskameror på Kungstorget m fl. lämpliga platser
2021-000326 2021-07-09 Medborgarförslag - om ändrad turlista och förändrad starthållplats för buss 851, s.k. Lysekilsrundan
2021-000157 2021-03-18 Medborgarförslag - att kommunen sätter upp en offentlig cykelpump på lämplig plats
2020-000347 2020-07-20 Medborgarförslag - Upprustning av Norra Hamnen (Gamlestan)
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 93

2022-05-04

Dnr 2022-000193

Redovisning över obesvarade motioner 2022
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30, ska kommunstyrelsen två gånger
om året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Totalt har kommunstyrelsen sju obesvarade motioner.
Från redovisningen 2021-11-17, § 138 har kommunfullmäktige behandlat åtta
motioner, vara en är återremitterad från kommunstyrelsen. Från senaste
redovisningen har sex nya motioner lämnats in till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-22
Förteckning över obesvarade motioner 2022-04-22
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av
obesvarade motioner våren 2022.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
454001A5978139C8F30B7F2AD0F8EBDA1C49F07105

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-04-22

LKS 2022-000193

Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert
mari-louise.dunert@lysekil.se

Redovisning av obesvarade motioner våren 2022
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30, ska kommunstyrelsen två gånger
om året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Totalt har kommunstyrelsen sju obesvarade motioner.
Från redovisningen 2021-11-17, § 138 har kommunfullmäktige behandlat åtta
motioner, vara en är återremitterad från kommunstyrelsen. Från senaste
redovisningen har sex nya motioner lämnats in till kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av
obesvarade motioner våren 2022.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilaga
Förteckning över obesvarade motioner 2022-04-22
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
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Obesvarade motioner
Diarienr
Datum

Avsändare/Mottagare

2022-000231

2022-04-11 Britt-Marie Didriksson (L) och Lars Björneld (L)

2022-000230

2022-04-11 Britt-Marie Didriksson (L) och Lars Björneld (L)

2022-000212
2022-000171
2022-000148
2022-000099

2022-04-03
2022-03-13
2022-03-06
2022-02-06

2022-000067

2022-01-26 Britt-Marie Didriksson

Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K)
Ann-Charlotte Strömwall
Britt-Marie Didriksson (L) och Lars Björneld (L)
Camilla Carlsson LP

Beskrivning
Motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) Handlingsplan för att förebygga hedersvåld och hedersförtryck
Motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) säkerhet på kommunens skolor
Motion från Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) Skapa en generationsblandad motion -och spontanidrottsplats på Slättevallen
Motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) - Rensa kommunens mark i centrala Lysekil
Motion från Britt-Marie Didriksson (L) och Lars Björneld (L) - Lysekil behöver kommunapotekare
Motion från Camilla Carlsson (LP) om att inom hemtjänsten avskaffa minutstyrningen
Motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L)
angående läkemedelsgenomgångar
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 94

2022-05-04

Dnr 2020-000222

Svar på medborgarförslag - att Lysekils stadsbibliotek får ett s.k. VRlabb, virtual reality
Sammanfattning
Synpunkter har inhämtats från utbildningsförvaltningen som menar att ett VR-labb
är en god tanke för att tillgängliggöra denna teknik. Tillämpningsområden kan vara
av många olika slag såsom samhällsbyggnad, simulatorer, utbildning mm. Man gör
dock bedömningen att detta inte ligger inom bibliotekets grunduppdrag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-14
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
454001A5978139C8F30B7F2AD0F8EBDA1C49F07105

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-04-12

LKS 2020-000222

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om att Lysekils stadsbibliotek får
ett s.k. VR-labb (virtual reality)
Sammanfattning
Synpunkter har inhämtats från utbildningsförvaltningen som menar att ett VR-labb
är en god tanke för att tillgängliggöra denna teknik. Tillämpningsområden kan vara
av många olika slag såsom samhällsbyggnad, simulatorer, utbildning mm. Man gör
dock bedömningen att detta inte ligger inom bibliotekets grunduppdrag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
medborgarförslaget.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att Lysekils stadsbibliotek får ett så kallat VR-labb.
Motiveringen är att detta är ett enkelt och lätt sätt för allmänheten att uppleva
världen. Förhoppningen är också att detta ska kunna användas inom skolan i
studiesyfte, inte minst med tanke på dem som inte har tillgång till tekniken i
hemmet.
Förvaltningens synpunkter
Synpunkter har inhämtats från utbildningsförvaltningen som menar att ett VR-labb
är en god tanke för att tillgängliggöra denna teknik. Tillämpningsområden kan vara
av många olika slag såsom samhällsbyggnad, simulatorer, utbildning mm. Man gör
dock bedömningen att detta inte ligger inom bibliotekets grunduppdrag.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 95

2022-05-04

Dnr 2021-000176

Svar på medborgarförslag - Lär barnen i skolan om ätliga växter och
svampar i Sverige
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att barnen i skolan ska lära sig om ätliga växter och
svampar. Förslaget omfattar mellanstadiet och högstadiet.
Utbildningsförvaltningen framför att dagens kursplaner och kunskapskrav
innehåller ramar för undervisningen vilket i vardagen innebär att eleven ska få en
övergripande insikt i ett område som i detta fall handlar om naturorienterande
ämnen. Detta innebär att eleven ska få en övergripande förståelse för natur,
allemansrätt, föda, faror mm. Dessutom ska eleven få färdigheter i att söka och
värdera information och fakta.
Utbildningsförvaltningen menar att förslagets intention är bra men lyfter fram att
läroplanen beskriver att, och hur, dessa kunskaper ska uppnås, fast i ett vidare
perspektiv. Mot bakgrund av detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget ska avslås.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-13
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
454001A5978139C8F30B7F2AD0F8EBDA1C49F07105

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-04-13

LKS 2021-000176

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om att lära barnen i skolan om
ätliga växter och svampar i Sverige
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att barnen i skolan ska lära sig om ätliga växter och
svampar. Förslaget omfattar mellanstadiet och högstadiet.
Utbildningsförvaltningen framför att dagens kursplaner och kunskapskrav
innehåller ramar för undervisningen vilket i vardagen innebär att eleven ska få en
övergripande insikt i ett område som i detta fall handlar om naturorienterande
ämnen. Detta innebär att eleven ska få en övergripande förståelse för natur,
allemansrätt, föda, faror mm. Dessutom ska eleven få färdigheter i att söka och
värdera information och fakta.
Utbildningsförvaltningen menar att förslagets intention är bra men lyfter fram att
läroplanen beskriver att, och hur, dessa kunskaper ska uppnås, fast i ett vidare
perspektiv. Mot bakgrund av detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget ska avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att barnen i skolan ska lära sig om ätliga växter och
svampar. Förslaget omfattar mellanstadiet till högstadiet där alla elever i Lysekils
skolor varje år ska lära sig 3 ätliga växter och 3 ätliga svampar i svensk flora.
Dessutom ska de lära sig 1 giftig växt och 1 giftig svamp för att förstå att allt i
naturen inte är ätligt. De ska också lära sig hur växten eller svampen ska tillagas
(brännässlor ska förvällas, svamp steks i stekpanna). Och att de faktiskt får lov att
tillaga och äta det de plockat.
Vid slutet av högstadiet skulle de känna till 18 ätliga växter och 18 svampar och det
är mer än de flesta svenskar kan. Det skulle skapa, förhoppningsvis, en mer gedigen
känsla för den svenska naturen och floran, med allt det innebär. För att inte tala om
det goda man kan sätta på tallriken, egen plockat! Också bra kunskap i händelse av
kris.
Förvaltningens synpunkter
Synpunkter har inhämtats från utbildningsförvaltningen som framför att det
innehåll som ska ingå i undervisningen i svensk skola återfinns beskrivet i
respektive skolforms läroplaner.
I läroplanens inledande del 1 och 2 anges skolans uppdrag, grundläggande värden
samt övergripande mål och riktlinjer. De är viktiga eftersom de gäller för skolans
och lärares arbete oberoende av vilket ämne en lärare undervisar i.
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I del 5 i läroplanen finns kursplaner med syfte, centralt innehåll och kunskapskrav.
Avsnitten styr lärares arbete, men de behöver läsas i sin helhet och förstås i relation
till varandra. Detta är viktigt för att undervisningen ska få den bredd och det djup
som kursplanen syftar till. Syftet och det centrala innehållet styr undervisningen i
varje ämne och kunskapskraven är i fokus vid betygssättning.
Kursplanerna och kunskapskraven innehåller ramar för undervisningen och
betygssättningen. De är gemensamma för alla lärare och elever i grundskolan. På så
sätt bidrar de till undervisning av god och jämn kvalitet, samt till likvärdig
betygssättning och rättvisande betyg.
I vardagen innebär detta att eleven ska få en övergripande insikt i ett område som i
detta fall handlar om naturorienterande ämnen. Det innebär att eleven ska få en
övergripande förståelse för natur, allemansrätt, föda, faror mm. Dessutom ska
eleven få färdigheter i att söka och värdera information och fakta. Detta
sammantaget syftar till att ge eleven förutsättningar att ta sig an framtiden och
gäller inom alla områden som finns beskrivet i läroplanen.
Utbildningsförvaltningen tycker förslagets intention är bra men menar att
läroplanen beskriver att, och hur, dessa kunskaper ska uppnås, fast i ett vidare
perspektiv. Mot bakgrund av detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget ska avslås.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagsställaren

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

Sid 2/2

1 (1)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 96

2022-05-04

Dnr 2021-000277

Svar på medborgarförslag - Önskan om skatepark i Brastad
Sammanfattning
Synpunkter har inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen som menar att det
är viktigt att barn och unga har en fritidssysselsättning och målet är att skapa
attraktiva mötesplatser för alla åldrar i våra offentliga rum.
Nyligen byggdes en ny lekplats centralt i Brastad med fokus på de lite yngre barnen,
men även som en plats att mötas över åldersgränser i parkytan intill.
Med anledning av medborgarförslaget avser enheten för Gata & Park att via
Stångenässkolan undersöka intresset för en nybyggnad av en skatepark. Om det
visar sig att det är ett stort intresse bland barnen kommer förvaltningen undersöka
var den i så fall skulle kunna placeras. Därefter kommer man att lägga in detta som
ett investeringsbehov i kommande investeringsplanering inför åren 2023 och/eller
2024. En förutsättning för genomförande är dock att åtgärden beviljas
investeringsmedel.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-17
Medborgarförslag
Svar till förslagsställaren
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska
anses vara besvarat med hänvisning till vad som framförs i förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
454001A5978139C8F30B7F2AD0F8EBDA1C49F07105

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-04-17

LKS 2021-000277

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om en skatepark i Brastad
Sammanfattning
Synpunkter har inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen som menar att det
är viktigt att barn och unga har en fritidssysselsättning och målet är att skapa
attraktiva mötesplatser för alla åldrar i våra offentliga rum.
Nyligen byggdes en ny lekplats centralt i Brastad med fokus på de lite yngre barnen,
men även som en plats att mötas över åldersgränser i parkytan intill.
Med anledning av medborgarförslaget avser enheten för Gata & Park att via
Stångenässkolan undersöka intresset för en nybyggnad av en skatepark. Om det
visar sig att det är ett stort intresse bland barnen kommer förvaltningen undersöka
var den i så fall skulle kunna placeras. Därefter kommer man att lägga in detta som
ett investeringsbehov i kommande investeringsplanering inför åren 2023 och/eller
2024. En förutsättning för genomförande är dock att åtgärden beviljas
investeringsmedel.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska
anses vara besvarat med hänvisning till vad som framförs i förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslås en skatepark i Brastad.
Förvaltningens synpunkter
Synpunkter har inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen som menar att det
är viktigt att barn och unga har en fritidssysselsättning och målet är att skapa
attraktiva mötesplatser för alla åldrar i våra offentliga rum.
Nyligen byggdes en ny lekplats centralt i Brastad med fokus på de lite yngre barnen,
men även som en plats att mötas över åldersgränser i parkytan intill.
Med anledning av medborgarförslaget avser enheten för Gata & Park att via
Stångenässkolan undersöka intresset för en nybyggnad av en skatepark. Om det
visar sig att det är ett stort intresse bland barnen kommer förvaltningen undersöka
var den i så fall skulle kunna placeras. Därefter kommer man att lägga in detta som
ett investeringsbehov i kommande investeringsplanering inför åren 2023 och/eller
2024. En förutsättning för genomförande är dock att åtgärden beviljas
investeringsmedel.
För att möta förslagsställaren har ett särskilt svar formulerats i ett riktat brev.

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

Sid 1/2

Tjänsteskrivelse
Dnr

LKS 2021-000277

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor
Medborgarförslag
Svar till förslagsställaren
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Sid 2/2

1 (1)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 98

2022-05-04

Dnr 2021-000297

Svar på medborgarförslag - hundrastgård i Lysekil
Sammanfattning
I medborgarförslaget föreslås att det byggs en hundrastgård centralt i Lysekil, till
exempel i Bagarns Hage eller vid den gröna plätten med träddunge vid
Gullmarsvallen. Förslagsställaren menar att det är viktigt att man inte ska behöva
använda bil för att komma till en hundrastgård.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan en tid påbörjat att iordningsställa en
hundrastgård vid Kronbergets förskola i samband med att området görs i ordning
för att bli en attraktivare och tryggare plats att vistas på. Hela projektet inklusive
hundrastgården beräknas vara klart till sommaren 2022.
Då förslagsställaren föreslår en centralt placerad hundrastgård kan detta anses vara
uppfyllt i och med anläggandet av den nya rastgården Kronbergets förskola.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget har besvarats och dess intentionen i huvudsak också
genomförts.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-14
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska
anses vara besvarat med hänvisning till vad som framförs i förvaltningens
tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
454001A5978139C8F30B7F2AD0F8EBDA1C49F07105

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-04-14

LKS 2021-000297

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Lysekil
Sammanfattning
I medborgarförslaget föreslås att det byggs en hundrastgård centralt i Lysekil, till
exempel i Bagarns Hage eller vid den gröna plätten med träddunge vid
Gullmarsvallen. Förslagsställaren menar att det är viktigt att man inte ska behöva
använda bil för att komma till en hundrastgård.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan en tid påbörjat att iordningsställa en
hundrastgård vid Kronbergets förskola i samband med att området görs i ordning
för att bli en attraktivare och tryggare plats att vistas på. Hela projektet inklusive
hundrastgården beräknas vara klart till sommaren 2022.
Då förslagsställaren föreslår en centralt placerad hundrastgård kan detta anses vara
uppfyllt i och med anläggandet av den nya rastgården Kronbergets förskola.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget har besvarats och dess intentionen i huvudsak också
genomförts.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska
anses vara besvarat med hänvisning till vad som framförs i förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Ärendet
I medborgarförslaget föreslås att det byggs en hundrastgård centralt i Lysekil, till
exempel i Bagarns Hage eller vid den gröna plätten med träddunge vid
Gullmarsvallen. Förslagsställaren menar att det är viktigt att man inte ska behöva
använda bil för att komma till en hundrastgård.
Förvaltningens synpunkter
Man kan konstatera att medborgarförslag och synpunkter gällande hundrastgårdar
med viss regelbundenhet återkommer över tid. Detta aktuella medborgarförslag
föreslås därför få ett liknande svar som andra medborgarförslag gällande
hundrastgårdar.
Synpunkter har inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen som konstaterar att
det finns ett behov av hundrastgård centralt i Lysekil.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför påbörjat att iordningsställa en
hundrastgård vid Kronbergets förskola under 2022 i samband med att området
görs i ordning för att bli en attraktivare och tryggare plats att vistas på. Hela
projektet inklusive hundrastgården beräknas vara klart till sommaren 2022.
Då förslagsställaren föreslår en centralt placerad hundrastgård kan detta anses vara
uppfyllt i och med anläggandet av den nya rastgården Kronbergets förskola.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget har besvarats och dess intentionen i huvudsak också
genomförts.
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2022-05-04

Dnr 2021-000372

Svar på medborgarförslag - om att sätta upp gatubelysning på gångoch cykelväg, Skaftö, från Östersidan, Pinneberget, fram till infarten till
Fiskebäckskil
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att sätta upp gatljus på gång/cykelvägen från
Östersidan (Pinneberget) fram till infarten till Fiskebäckskil. Motiveringen är att
cykelvägen är kolsvart under höst och vinter och man drar sig för att gå/cykla där.
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen genomför man en satsning för att få fler att
använda cykel som transportmedel. Det jobbas för närvarande bland annat med en
cykelplan som kommer att fastställas politiskt. I planen kommer en rad olika
åtgärder att presenteras och det är förvaltningens förhoppning att få ekonomiska
resurser att genomföra planen.
När det gäller den aktuella gång- och cykelvägen från Östersidan har flera personer
över tid hört av sig om förbättrad belysning. Samhällsbyggnadsförvaltningen
konstaterar att efterfrågan på belysning är stor på kommunens befintliga gång- och
cykelvägar samt gångstråk.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att få till stånd en belysning på den
aktuella cykelvägen inom 5 år.
Det ska i sammanhanget framföras att den aktuella gång- och cykelvägen formellt
ägs av Trafikverkets och är deras ansvar, och åtgärder förutsätter att de tillåter det.
Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att ha en dialog med Trafikverket om detta.
Sammanfattningsvis kan sägas att behov av förbättrad belysning på flera av
kommunens gång- och cykelvägar är relativt stor, och att ett kontinuerligt arbete
pågår med en generellt ökad och förbättrad belysning, men att den aktuella gångoch cykelvägen inte finns med i planen för de närmaste fem åren.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-12
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta medborgarförslaget vara
besvarat med hänvisning till vad som framförs i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
454001A5978139C8F30B7F2AD0F8EBDA1C49F07105

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-04-12

LKS 2021-000372

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om att sätta upp gatubelysning på
gång- och cykelväg på Skaftö från Östersidan, Pinneberget,
till infarten till Fiskebäckskil
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att sätta upp gatljus på gång/cykelvägen från
Östersidan (Pinneberget) fram till infarten till Fiskebäckskil. Motiveringen är att
cykelvägen är kolsvart under höst och vinter och man drar sig för att gå/cykla där.
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen genomför man en satsning för att få fler att
använda cykel som transportmedel. Det jobbas för närvarande bland annat med en
cykelplan som kommer att fastställas politiskt. I planen kommer en rad olika
åtgärder att presenteras och det är förvaltningens förhoppning att få ekonomiska
resurser att genomföra planen.
När det gäller den aktuella gång- och cykelvägen från Östersidan har flera personer
över tid hört av sig om förbättrad belysning. Samhällsbyggnadsförvaltningen
konstaterar att efterfrågan på belysning är stor på kommunens befintliga gång- och
cykelvägar samt gångstråk.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att få till stånd en belysning på den
aktuella cykelvägen inom 5 år.
Det ska i sammanhanget framföras att den aktuella gång- och cykelvägen formellt
ägs av Trafikverkets och är deras ansvar, och åtgärder förutsätter att de tillåter det.
Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att ha en dialog med Trafikverket om detta.
Sammanfattningsvis kan sägas att behov av förbättrad belysning på flera av
kommunens gång- och cykelvägar är relativt stor, och att ett kontinuerligt arbete
pågår med en generellt ökad och förbättrad belysning, men att den aktuella gångoch cykelvägen inte finns med i planen för de närmaste fem åren.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta medborgarförslaget vara
besvarat med hänvisning till vad som framförs i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att sätta upp gatljus på gång/cykelvägen från
Östersidan (Pinneberget) fram till infarten till Fiskebäckskil. Motiveringen är att
cykelvägen är kolsvart under höst och vinter och man drar sig för att gå/cykla där.
Förvaltningens synpunkter
Synpunkter har inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen som tidigare
(2022-02-22) tillskrivit förslagsställaren med ett liknande svar som i detta förslag
till svar på medborgarförslaget.
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Inom samhällsbyggnadsförvaltningen genomför man en satsning för att få fler att
använda cykel som transportmedel. Det jobbas för närvarande bland annat med en
cykelplan som kommer att fastställas politiskt. I planen kommer en rad olika
åtgärder att presenteras och det är förvaltningens förhoppning att få ekonomiska
resurser att genomföra planen.
När det gäller den aktuella gång- och cykelvägen från Östersidan har flera personer
över tid hört av sig om förbättrad belysning. Samhällsbyggnadsförvaltningen
konstaterar att efterfrågan på belysning är stor på kommunens befintliga gång- och
cykelvägar och andra gångstråk.
I ovan nämnda svarsskrivelse till förslagsställaren svarade förvaltningen att man
tyvärr inte har möjlighet att tillmötesgå alla önskemål direkt men att
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att få till stånd en belysning på den
aktuella cykelvägen inom 5 år.
Det ska i sammanhanget framföras att den aktuella gång- och cykelvägen formellt
ägs av Trafikverkets och är deras ansvar, och åtgärder förutsätter att de tillåter det.
Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att ha en dialog med Trafikverket om detta.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr 2021-000377

Svar på medborgarförslag - Belysning av gång/cykelväg på Östersidan mellan Pinneberget och Fiskebäckskilskrysset
Sammanfattning
Detta medborgarförslag föreslår i princip samma sak som i medborgarförslag 2021372 (gång- och cykelväg på Skaftö) vilket gör att kommunens svar blir likalydande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att efterfrågan på belysning är stor på
kommunens befintliga gång- och cykelvägar. Förvaltningen framför att man inte har
möjlighet att tillmötesgå alla önskemål direkt men att man arbetar för att få till
stånd en belysning på den aktuella cykelvägen inom 5 år. Men detta ligger alltså inte
inom planen för de närmaste åren.
Det ska i sammanhanget framföras att den aktuella gång- och cykelvägen formellt
ägs av Trafikverkets och är deras ansvar, och åtgärder förutsätter att de tillåter det.
Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att ha en dialog med Trafikverket om detta.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-12
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska
anses vara besvarat med hänvisning till vad som framförs i förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
454001A5978139C8F30B7F2AD0F8EBDA1C49F07105

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-04-12

LKS 2021-000377

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om belysning av gång- och
cykelväg på Östersidan mellan Pinneberget och
Fiskebäckskilskrysset
Sammanfattning
Detta medborgarförslag föreslår i princip samma sak som i medborgarförslag 2021372 (gång- och cykelväg på Skaftö) vilket gör att kommunens svar blir likalydande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att efterfrågan på belysning är stor på
kommunens befintliga gång- och cykelvägar. Förvaltningen framför att man inte
har möjlighet att tillmötesgå alla önskemål direkt men att man arbetar för att få till
stånd en belysning på den aktuella cykelvägen inom 5 år. Men detta ligger alltså
inte inom planen för de närmaste åren.
Det ska i sammanhanget framföras att den aktuella gång- och cykelvägen formellt
ägs av Trafikverkets och är deras ansvar, och åtgärder förutsätter att de tillåter det.
Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att ha en dialog med Trafikverket om detta.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska
anses vara besvarat med hänvisning till vad som framförs i förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att belysning av gång- och cykelväg på Östersidan
mellan Pinneberget och Fiskebäckskilskrysset.
Förvaltningens synpunkter
Detta medborgarförslag föreslår i princip samma sak som i medborgarförslag 2021372 (gång- och cykelväg på Skaftö) vilket gör att kommunens svar blir likalydande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att efterfrågan på belysning är stor på
kommunens befintliga gång- och cykelvägar. Förvaltningen framför att man inte
har möjlighet att tillmötesgå alla önskemål direkt men att man arbetar för att få till
stånd en belysning på den aktuella cykelvägen inom 5 år. Men detta ligger alltså
inte inom planen för de närmaste åren.
Det ska i sammanhanget framföras att den aktuella gång- och cykelvägen formellt
ägs av Trafikverkets och är deras ansvar, och åtgärder förutsätter att de tillåter det.
Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att ha en dialog med Trafikverket om detta.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef
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Dnr 2021-000472

Svar på medborgarförslag - Namnge gatorna i Norra Tronebacken efter
konservfabrikanter
Sammanfattning
I medborgarförslaget framförs att den era som byggde upp Lysekil och såg till att
köpingen överhuvudtaget fick stadsprivilegier var konservindustrin. Det framförs
också att med tanke på denna bransch extrema betydelse för Lysekils framväxt är
det förvånande att den negligeras i den utsträckning som faktiskt sker. I samband
med att Norra Tronebacken ska bebyggas föreslås därför att namnge gatorna efter
konservfabrikanter utifrån tre segment som förslagsställaren tagit fram.
Det är utbildningsnämnden som fattar beslut om gatunamn. Då nämnden inte
hanterar bland annat detaljplansprocesser bereds gatunamn därför i en
förvaltningsöverskridande arbetsgrupp. Arbetet med att ta fram förslag till nya
namn sker dels på initiativ från allmänhet, hembygdsföreningar och verksamheter
inom kommunen, dels via detaljplaneprocessen.
Då arbetsgruppens arbete med gatunamn sker på initiativ från bland annat
allmänhet kan sägas så sägas vara fallet också med detta aktuella medborgarförslag.
Kommunstyrelseförvaltningen gör således bedömningen, utan att föregå
arbetsgruppens arbete, att det är sannolikt att arbetsgruppen kommer lyfta in
medborgarförslaget och dess intention i sitt arbete framgent då det gäller
gatunamnen i norra Tronebacken.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-17
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska
anses vara besvarat med hänvisning till vad som framförs i förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
454001A5978139C8F30B7F2AD0F8EBDA1C49F07105

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-04-17

LKS 2021-000472

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om att namnge gatorna i Norra
Tronebacken efter konservfabrikanter
Sammanfattning

I medborgarförslaget framförs att den era som byggde upp Lysekil och såg till att
köpingen överhuvudtaget fick stadsprivilegier var konservindustrin. Det framförs
också att med tanke på denna bransch extrema betydelse för Lysekils framväxt är
det förvånande att den negligeras i den utsträckning som faktiskt sker. I samband
med att Norra Tronebacken ska bebyggas föreslås därför att namnge gatorna efter
konservfabrikanter utifrån tre segment som förslagsställaren tagit fram.
Det är utbildningsnämnden som fattar beslut om gatunamn. Då nämnden inte
hanterar bland annat detaljplansprocesser bereds gatunamn därför i en
förvaltningsöverskridande arbetsgrupp. Arbetet med att ta fram förslag till nya
namn sker dels på initiativ från allmänhet, hembygdsföreningar och verksamheter
inom kommunen, dels via detaljplaneprocessen.
Då arbetsgruppens arbete med gatunamn sker på initiativ från bland annat
allmänhet kan sägas så sägas vara fallet också med detta aktuella medborgarförslag.
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att medborgarförslaget bör
lämnas till den aktuella arbetsgruppen för att utgöra ett underlag i den framtida
namnsättningen av gatunamnen i norra Tronebacken.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska
anses vara besvarat med hänvisning till vad som framförs i förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Ärendet
I medborgarförslaget framförs att den era som byggde upp Lysekil och såg till att
köpingen överhuvudtaget fick stadsprivilegier var konservindustrin. Det framförs
också att med tanke på denna bransch extrema betydelse för Lysekils framväxt är
det förvånande att den negligeras i den utsträckning som faktiskt sker.
I samband med att Norra Tronebacken ska bebyggas föreslås att namnge gatorna
efter konservfabrikanter utifrån tre segment som förslagsställaren tagit fram.
Förvaltningens synpunkter
Synpunkter har inhämtats från utbildningsförvaltningen där bland andra kultur
och fritidsenheterna ingår.
Det är utbildningsnämnden som fattar beslut om gatunamn. Då nämnden inte
hanterar bland annat detaljplansprocesser bereds gatunamn därför i en
förvaltningsöverskridande arbetsgrupp. Arbetet med att ta fram förslag till nya
namn sker dels på initiativ från allmänhet, hembygdsföreningar och verksamheter
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inom kommunen, och dels via detaljplaneprocessen.
En utredning görs av den aktuella platsen avseende såväl både natur som
kulturmiljöer. Om kulturhistorisk lämning finns tittar man även på historiska
kartor. Gruppen förbereder förslag om nya namn och inhämtar yttranden från
berörda nämnder/verksamheter i kommunen, hembygdsföreningar och berörda
fastighetsägare.
Vid namnsättning av gator, torg och allmänna platser ska namngruppen också
förhålla sig till det som kallas ”god ortnamnssed” som enligt kulturminneslagen
(SFS 1988:950 1 kap 4§) innebär att:
- hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl,
- ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om
inte hävdvunna stavningsformer talar för annat,
- påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn, och
- namn på svenska, samiska, finska och meänkieli så långt möjligt används
samtidigt på kartor samt vid skyltning och övrig utmärkning i
flerspråkiga områden.
Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och kommunal verksamhet
användas i sin godkända form. Lag (2013:548).
Ovanstående innebär att arbetsgruppen har att förhålla sig till en rad olika faktorer
i sitt arbete med att ta fram gatunamn. Som ovan nämnts bygger arbetsgruppens
arbete bland annat på initiativ från allmänhet vilket kan sägas vara fallet med detta
aktuella medborgarförslag.
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att medborgarförslaget bör
lämnas till den aktuella arbetsgruppen för att utgöra ett underlag i den framtida
namnsättningen av gatunamnen i norra Tronebacken.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagsställare
Utbildningsnämnden
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2022-05-04

Dnr 2021-000482

Svar på medborgarförslag - Det behövs en centralt belägen plats för
hundar i kommunen - hundrastgård
Sammanfattning
I medborgarförslaget föreslås att det byggs en hundrastgård centralt i Lysekil.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan en tid påbörjat att iordningsställa en
hundrastgård vid Kronbergets förskola i samband med att området görs i ordning
för att bli en attraktivare och tryggare plats att vistas på. Hela projektet inklusive
hundrastgården beräknas vara klart till sommaren 2022.
Då förslagsställaren föreslår en centralt placerad hundrastgård kan detta anses vara
uppfyllt i och med anläggandet av den nya rastgården Kronbergets förskola.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget har besvarats och dess intentionen i huvudsak också
genomförts.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-14
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska
anses vara besvarat med hänvisning till vad som framförs i förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
454001A5978139C8F30B7F2AD0F8EBDA1C49F07105

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-04-14

LKS 2021-000482

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om att det behövs en centralt
placerad belägen plats för hundar i kommunen.
Sammanfattning
I medborgarförslaget föreslås att det byggs en hundrastgård centralt i Lysekil.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan en tid påbörjat att iordningsställa en
hundrastgård vid Kronbergets förskola i samband med att området görs i ordning
för att bli en attraktivare och tryggare plats att vistas på. Hela projektet inklusive
hundrastgården beräknas vara klart till sommaren 2022.
Då förslagsställaren föreslår en centralt placerad hundrastgård kan detta anses vara
uppfyllt i och med anläggandet av den nya rastgården Kronbergets förskola.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget har besvarats och dess intentionen i huvudsak också
genomförts.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska
anses vara besvarat med hänvisning till vad som framförs i förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Ärendet
I ett medborgarförslag framförs att det är många som har "blivit" med hund i
Coronatider och nu har upptäckt att det behövs en centralt belägen plats för
hundarna att träffas på och kunna leka av sig på.
Förvaltningens synpunkter
Man kan konstatera att medborgarförslag och synpunkter gällande hundrastgårdar
med viss regelbundenhet återkommer över tid. Detta aktuella medborgarförslag
föreslås därför få ett liknande svar som andra medborgarförslag gällande
hundrastgårdar.
Synpunkter har inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen som konstaterar att
det finns ett behov av hundrastgård centralt i Lysekil.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför påbörjat att iordningsställa en
hundrastgård vid Kronbergets förskola i samband med att området görs i ordning
för att bli en attraktivare och tryggare plats att vistas på. Hela projektet inklusive
hundrastgården beräknas vara klart till sommaren 2022.
Då förslagsställaren föreslår en centralt placerad hundrastgård kan detta anses vara
uppfyllt i och med anläggandet av den nya rastgården Kronbergets förskola.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget har besvarats och dess intentionen i huvudsak också
genomförts.
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Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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2022-05-04

Dnr 2022-000036

Svar på medborgarförslag - Sätt upp stängsel för att skapa en
hundrastgård vid Blåstället, Östra Kronbergsgatan
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen sätter upp ett stängsel på en befintlig
gräsyta vid Östra Kronbergsgatan som idag är inhägnad med stängsel på två sidor.
Det föreslås att man sätter upp ett stängsel på den tredje sidan vilket då gör att det
skapas en trekantig rastgård där man kan släppa sin hund
Synpunkter har inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen som konstaterar att
det finns ett behov av hundrastgård centralt i Lysekil. Detta har även återspeglats
över tid i ett flertal medborgarförslag och synpunkter från kommuninvånare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför påbörjat att iordningsställa en
hundrastgård vid Kronbergets förskola under 2022 i samband med att området görs
i ordning för att bli en attraktivare och tryggare plats att vistas på.
Hela projektet inklusive hundrastgården beräknas vara klart till sommaren 2022.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-14
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
454001A5978139C8F30B7F2AD0F8EBDA1C49F07105

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-04-12

LKS 2022-000036

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag gällande hundrastgård vid
Blåstället på Östra Kronbergsgatan
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen sätter upp ett stängsel på en befintlig
gräsyta vid Östra Kronbergsgatan som idag är inhägnad med stängsel på två sidor.
Det föreslås att man sätter upp ett stängsel på den tredje sidan vilket då gör att det
skapas en trekantig rastgård där man kan släppa sin hund
Synpunkter har inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen som konstaterar att
det finns ett behov av hundrastgård centralt i Lysekil. Detta har även återspeglats
över tid i ett flertal medborgarförslag och synpunkter från kommuninvånare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför påbörjat att iordningsställa en
hundrastgård vid Kronbergets förskola under 2022 i samband med att området
görs i ordning för att bli en attraktivare och tryggare plats att vistas på.
Hela projektet inklusive hundrastgården beräknas vara klart till sommaren 2022.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen sätter upp ett stängsel på en befintlig
gräsyta vid Östra Kronbergsgatan som idag är inhägnad med stängsel på två sidor.
Om man sätter upp ett stängsel på den tredje sidan kan det bli en trekantig rastgård
där man kan släppa sin hund.
Förvaltningens synpunkter
Synpunkter har inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen som konstaterar att
det finns ett behov av hundrastgård centralt i Lysekil. Detta har även återspeglats
över tid i ett flertal medborgarförslag och synpunkter från kommuninvånare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför påbörjat att iordningsställa en
hundrastgård vid Kronbergets förskola under 2022 i samband med att området
görs i ordning för att bli en attraktivare och tryggare plats att vistas på. Hela
projektet inklusive hundrastgården beräknas vara klart till sommaren 2022.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget bifalles.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef
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Bilaga/bilagor
Medborgarförslag
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Kommunstyrelsen

§ 101

2022-05-04

Dnr 2022-000076

Svar på medborgarförslag - hundrastgård vid Bagarns hage och i
parken mellan Drottninggatan och fontänen i Lysekil
Sammanfattning
I medborgarförslaget framförs att Bagarns hage är en fantastiskt fin plats som i
princip bara står och fallerar. Man föreslår därför att hägna in den och skapa en
rastgård som skulle leda till många fina möten för både för hundar och människor.
Det finns även en gräsplätt i parken mellan Drottninggatan och fontänen som enligt
medborgarförslaget hade varit en perfekt plats där man skulle kunna rasta hunden i
deras lek hage och barnen i deras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan en tid påbörjat att iordningsställa en
hundrastgård vid Kronbergets förskola i samband med att området görs i ordning
för att bli en attraktivare och tryggare plats att vistas på. Hela projektet inklusive
hundrastgården beräknas vara klart till sommaren 2022.
Förslagsställaren föreslår Bagarns hage eller en gräsyta i parken mellan
Drottninggatan och fontänen som plats för en eventuell rastgård. Förvaltningen
tolkar detta som att man underförstått önskar en relativt centralt placerad
hundrastgård vilket kan anses vara uppfyllt i och med anläggandet av den nya
rastgården Kronbergets förskola.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget har besvarats och dess intentionen i huvudsak också
genomförts.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-14
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget
vara besvarat med hänvisning till vad som framförts i förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
454001A5978139C8F30B7F2AD0F8EBDA1C49F07105

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-04-14

LKS 2022-000076

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om hundrastgård vid Bagarns
hage och i parken mellan Drottninggatan och fontänen i
Lysekil
Sammanfattning
I medborgarförslaget framförs att Bagarns hage är en fantastiskt fin plats som i
princip bara står och fallerar. Man föreslår därför att hägna in den och skapa en
rastgård som skulle leda till många fina möten för både för hundar och människor.
Det finns även en gräsplätt i parken mellan Drottninggatan och fontänen som enligt
medborgarförslaget hade varit en perfekt plats där man skulle kunna rasta hunden i
deras lek hage och barnen i deras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan en tid påbörjat att iordningsställa en
hundrastgård vid Kronbergets förskola i samband med att området görs i ordning
för att bli en attraktivare och tryggare plats att vistas på. Hela projektet inklusive
hundrastgården beräknas vara klart till sommaren 2022.
Förslagsställaren föreslår Bagarns hage eller en gräsyta i parken mellan
Drottninggatan och fontänen som plats för en eventuell rastgård. Förvaltningen
tolkar detta som att man underförstått önskar en relativt centralt placerad
hundrastgård vilket kan anses vara uppfyllt i och med anläggandet av den nya
rastgården Kronbergets förskola.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget har besvarats och dess intentionen i huvudsak också
genomförts.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget vara besvarat med hänvisning till vad som framförts i
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
I medborgarförslaget framförs att Bagarns hage är en fantastiskt fin plats som i
princip bara står och fallerar. Man föreslår att hägna in den och skapa en fin
rastgård som skulle leda till många fina möten för både för hundar och människor.
Det finns även en gräsplätt i parken mellan Drottninggatan och fontänen som enligt
medborgarförslaget hade varit en perfekt plats. Både kunna rasta hunden i deras
lek hage och barnen i deras. Att stängsla dessa områden tar max 1-2 dagar för
personer med rätt redskap.
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Förvaltningens synpunkter
Man kan konstatera att medborgarförslag och synpunkter gällande hundrastgårdar
med viss regelbundenhet återkommer över tid. Detta aktuella medborgarförslag
föreslås därför få ett liknande svar som andra medborgarförslag gällande
hundrastgårdar.
Synpunkter har inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen som konstaterar att
det finns ett behov av hundrastgård centralt i Lysekil.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan en tid påbörjat att iordningsställa en
hundrastgård vid Kronbergets förskola i samband med att området görs i ordning
för att bli en attraktivare och tryggare plats att vistas på. Hela projektet inklusive
hundrastgården beräknas vara klart till sommaren 2022.
Förslagsställaren föreslår Bagarns hage eller en gräsyta i parken mellan
Drottninggatan och fontänen som plats för en eventuell rastgård. Förvaltningen
tolkar detta som att man underförstått önskar en relativt centralt placerad
hundrastgård vilket kan anses vara uppfyllt i och med anläggandet av den nya
rastgården Kronbergets förskola.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget har besvarats och dess intentionen i huvudsak också
genomförts.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagställaren
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2022-05-04

Dnr 2022-000200

Svar på medborgarförslag - Önskemål om flera basketplaner i Lysekil
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås fler basketplaner runt Lysekil, till exempel i parken
där folk mest spenderar tid på vardagarna efter skolan och jobbet. I förslaget
framförs att i Lysekil finns det bara fotboll, handboll, ishockey m.m. Det skulle varit
bra med en till sport som basket som inte är så dyr och krävande. Basket har enligt
medborgarförslaget också blivit en stor trend här i Sverige och i omvärlden bland
ungdomar.
Det är självfallet viktigt och angeläget att kommunens barn och ungdomar har
möjligheter till fritidssysselsättning och diverse sportaktiviteter. Basketplaner är en
bland många faciliteter som möjliggör utövande av sportaktiviteter, men det är en
definitionsfråga vad man menar med basketplaner.
Förvaltningen har varit i kontakt med fritidskontoret som menar att det idag finns
relativt sett många platser där man idag kan utöva basket även om dessa inte är
renodlade basketplaner, till exempel på flertalet av kommunens skolor där det
hänger basketkorgar som dock i flera fall saknar nät eller på annat sätt inte är i
fullgott skick. I flera fall saknas även vita kantlinjer som utmärker själva
”basketplanen”. Det finns emellertid basketkorgar på till exempel Badhusbergets
Multiarena som är i bra skick.
Fritidskontoret menar att man relativt enkelt och utan några större kostnader kan
sätta upp nya nät och dessutom komplettera merparten av dessa platser med målade
linjer vilket gör att platsen mer får karaktären av en basketplan. Detta i sin tur
innebär att ungdomar ges möjligheter att spela basket utifrån den sportens regler.
Uppsättningen av befintliga basketkorgar/planer har tidigare inte finansierats av
fritidskontoret men enligt enhetschefen på Fritidskontoret kommer man att vida de
åtgärder och upprustning som nämnts ovan för att därmed skapa mer
ändamålsenliga basketplaner.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-17
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
medborgarförslaget utifrån vad som framförs i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
454001A5978139C8F30B7F2AD0F8EBDA1C49F07105

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-04-17

LKS 2022-000200

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om fler basketplaner i Lysekil
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås fler basketplaner runt Lysekil, till exempel i parken
där folk mest spenderar tid på vardagarna efter skolan och jobbet. I förslaget
framförs att i Lysekil finns det bara fotboll, handboll, ishockey m.m. Det skulle varit
bra med en till sport som basket som inte är så dyr och krävande. Basket har enligt
medborgarförslaget också blivit en stor trend här i Sverige och i omvärlden bland
ungdomar.
Det är självfallet viktigt och angeläget att kommunens barn och ungdomar har
möjligheter till fritidssysselsättning och diverse sportaktiviteter. Basketplaner är en
bland många faciliteter som möjliggör utövande av sportaktiviteter, men det är en
definitionsfråga vad man menar med basketplaner.
Förvaltningen har varit i kontakt med fritidskontoret som menar att det idag finns
relativt sett många platser där man idag kan utöva basket även om dessa inte är
renodlade basketplaner, till exempel på flertalet av kommunens skolor där det
hänger basketkorgar som dock i flera fall saknar nät eller på annat sätt inte är i
fullgott skick. I flera fall saknas även vita kantlinjer som utmärker själva
”basketplanen”. Det finns emellertid basketkorgar på till exempel Badhusbergets
Multiarena som är i bra skick.
Fritidskontoret menar att man relativt enkelt och utan några större kostnader kan
sätta upp nya nät och dessutom komplettera merparten av dessa platser med
målade linjer vilket gör att platsen mer får karaktären av en basketplan. Detta i sin
tur innebär att ungdomar ges möjligheter att spela basket utifrån den sportens
regler.
Uppsättningen av befintliga basketkorgar/planer har tidigare inte finansierats av
fritidskontoret men enligt enhetschefen på Fritidskontoret kommer man att vida de
åtgärder och upprustning som nämnts ovan för att därmed skapa mer
ändamålsenliga basketplaner.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
medborgarförslaget utifrån vad som framförs i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslås fler basketplaner runt Lysekil. Till exempel i parken,
där folk spenderar tid på vardagarna efter skolan och jobbet. I förslaget framförs att
i Lysekil finnas det bara fotboll, handboll, ishockey m.m. Det skulle varit bra med
en till sport som basket som inte är så dyr och krävande. Basket har enligt
medborgarförslaget också blivit en stor trend här i Sverige och i omvärlden bland
ungdomar.
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Förvaltningens synpunkter
Det är självfallet viktigt och angeläget att kommunens barn och ungdomar har
möjligheter till fritidssysselsättning och diverse sportaktiviteter. Basketplaner är en
bland många faciliteter som möjliggör utövande av sportaktiviteter, men det är en
definitionsfråga vad man menar med basketplaner.
Förvaltningen har varit i kontakt med fritidskontoret som menar att det idag finns
relativt sett många platser där man idag kan utöva basket även om dessa inte är
renodlade basketplaner, till exempel på flertalet av kommunens skolor där det
hänger basketkorgar som dock i flera fall saknar nät eller på annat sätt inte är i
fullgott skick. I flera fall saknas även vita kantlinjer som utmärker själva
”basketplanen”. Det finns emellertid basketkorgar på till exempel Badhusbergets
Multiarena som är i bra skick.
Fritidskontoret menar att man relativt enkelt och utan några större kostnader kan
sätta upp nya nät och dessutom komplettera merparten av dessa platser med
målade linjer vilket gör att platsen mer får karaktären av en basketplan. Detta i sin
tur innebär att ungdomar ges möjligheter att spela basket utifrån den sportens
regler.
Som tilläggsinformation kan nämnas att förutom på skolarna, där merparten av
basketkorgarna finns, har det tidigare funnits två korgar på den stora asfalterade
ytan intill konstgräset vid Kronbergsvallen. Den ena korgen har dock tagits bort
sedan lång tid, och den andra korgen, som står bakom det ena fotbollsmålet, saknar
nät. Att man inte satt dit ett nytt nät beror i detta fall på att det ofta spelas
fotbollsmatcher på vallen och att basketaktiviteter vid samma tidpunkt skulle störa
målvakten.
Uppsättningen av befintliga basketkorgar/planer har tidigare inte finansierats av
fritidskontoret men enligt enhetschefen på Fritidskontoret kommer man att vida de
åtgärder och upprustning som nämnts ovan för att därmed skapa mer
ändamålsenliga basketplaner.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagsställarna
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Motion
Lysekilsbanan; vi vill att kommunen steppar upp och kallar Trafikverket och
Försvarsmakten till möte!
Bakgrund
I juli 2017 skickade Trafikverket ut externremiss till berörda intressenter om upphörande av
underhållet av Lysekilsbanan. I februari 2018 beslutade Trafikverkets styrelse att underhållet skulle
upphöra. Beslut om nedläggning kan fattas tidigast tre år efter upphörande av underhållet och först
efter att berörde intressenter, såväl interna som externa intressenter, har getts möjligheter att yttra
sig.
I början av februari 2022 yttrade sig Försvarsmakten (FM). De meddelade att Lysekilsbanan och
Lysekils hamn utgör ett område av strategiskt intresse, varför FM menar att frågan bör beredas
ytterligare.
I yttrandet framförde FM också att det är tillräckligt att banans standard uppfyller de krav som gäller
för sidospår, bl a en högsta tillåtna hastighet på 30 km/h samt vissa krav på laster och längder.
Sidospår, vilka också benämns industri- och hamnspår, ägs vanligtvis som begreppen antyder, av
enskilda företag och hamnar/kommuner.
Slutsatsen av Trafikverkets och Försvarsmaktens agerande är att Trafikverket vill lägga ned
Lysekilsbanan och att Försvarsmakten av säkerhetsskäl vill behålla den, men att det för
Försvarsmaktens del är tillräckligt att standarden uppfyller krav som ställs på s k sidospår (industrioch hamnspår).
Ovissheten med Lysekilsbanan har många år hindrat en utveckling av Lysekils kommun. Särskilt gäller
detta Södra hamnen. För Lysekilspartiet, och säkerligen för de flesta partier i Lysekils kommun, är det
närmast ett skräckscenario om banan bara fortsätter att ligga för fäfot.
Lysekilspartiet vill att vi i Lysekils kommun tydligt visar vad kommunen vill.
OM Trafikverket/Försvarsmakten inte ser att spårområdet i Södra hamnen behövs, vill vi att
kommunen ihop med Trafikverket utreder förutsättningarna för att kommunen övertar spårområdet.
Med spårområde menar vi i första hand hela spårområdet väster om Slätteskärsgatan (väster om
ovala rondellen).
OM nämnda myndigheter däremot anser att spåren behövs, då vill vi att kommunen ihop med
Trafikverket utreder förutsättningarna för att kommunen äger och underhåller spåren, men då som
s.k. industrispår. Förslagsvis nedsänkta som i städer med spårvagnar så att hela området kan
användas till ändamål som kommer kommuninvånare och besökare till nytta.
Mot denna bakgrund föreslås
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att kalla Trafikverket och Försvarsmakten till
dialog och förhandlingar syftande till att Lysekils kommun övertar ägandet av järnvägsanläggningen i
Södra hamnen i Lysekils kommun.
Ronald Rombrant, gruppledare Lysekilspartiet

