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§ 55 Dnr 2021-000001  

Muntlig information på kommunstyrelsen 2021-04-07 
Sammanfattning 
Eva-Marie Magnusson, ekonomichef, informerar om: 

- Förändringarna i riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv. 

- Bokslut 2020. 

- Uppföljning 1 2021 för Lysekils kommun. 

 

Ulf Bertilsson och Roland Karlsson från NäringslivsCentrum är inbjudna för att 
informera om förutsättningarna att skapa en fast förbindelse över Gullmarn. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-04-07 
 

6 (36) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 
E-signering: 
 FB34AAABDEC767BBA6A27BFDBD4AF1AEE5893E2AAC 

 

 

§ 56 Dnr 2021-000113  

Information kring processen med barnrättsresan och implementeringen 
av barnkonventionen kommunövergripande 
Sammanfattning 
Louise Wicksell processtödjare barnkonventionen, informerar om pågående arbete 
med barnrättsarbetet. Barnkonventionen blev svensk lag den  
1 januari 2020.  

Uppdraget är att stödja förvaltningar och bolag i Lysekils kommun, att öka 
kunskapen om och tillämpningen av barnkonventionen. Att tillsammans med 
verksamheterna ta fram en långsiktig plan för arbetet med barnkonventionen i 
Lysekils kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen.  
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§ 57 Dnr 2021-000112  

Information kring remiss av betänkande Havet och människan 
Sammanfattning 
Carl Dahlberg, processledare och Emma Nohrén informerar om delbetänkande av 
miljömålsberedningen, Havet och människan.  

Miljömålsberedningen ska föreslå en strategi för förstärkt åtgärdsarbete för 
bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. Strategin ska bidra till 
att relevanta delar av generationsmålet och de berörda miljökvalitetsmålen nås, och 
därmed även bidra till genomförande av mål 14 i Agenda 2030 om att bevara och 
nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. Beslut om remissyttrande 
kommer till kommunstyrelsens sammanträde i maj.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen.  
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§ 58 Dnr 2021-000102  

Information kring remiss av Tillgängliga stränder - ett mer differentierat 
strandskydd  
Sammanfattning 
Tobias Källqvist, miljö- och klimatstrateg informerar om remissen Tillgängliga 
stränder - ett mer differentierat strandskydd.  

Remissens syfte är bland annat att det ska bli enklare att bygga strandnära i 
landsbygdsområden. Förbättra förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet 
främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt 
exploateringstryck. Förslagen ska också syfta till att bibehålla eller förstärka 
strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga 
tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden. Beslut om remissyttrande 
kommer till kommunstyrelsens sammanträde i maj.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen.  
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§ 59 Dnr 2021-000152  

Information kring revidering av kulturmiljöprogram 
Sammanfattning 
Anette Larsson, byggnadsantikvarie informerar om pågående revidering av 
kommunens kulturmiljöprogram. 

I samband med Lysekils kommuns arbete med att ta fram en ny översiktsplan så 
pågår också arbetet med revidering av kommunens kulturminnesvårdsprogram. 
Nuvarande kulturmiljöprogram är från 1992. 

Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag som bland annat har till syfte att 
identifiera miljöer och områden som speglar kommunens utveckling, historia och 
kulturhistoriska värden. Kulturmiljöprogrammet innehåller ett urval av 
representativa miljöer som speglar Lysekils kommuns framväxt från dess tidiga 
förhistoria till vår tids moderna samhälle. 

Kulturmiljöprogrammet kommer också att presenteras i en digital plattform. Beslut 
om kulturmiljöprogram kommer till kommunstyrelsens sammanträde i maj. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen.  
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§ 60 Dnr 2020-000505  

Yttrande kring remiss gällande förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer för vatten 2021-2027, Västerhavets vattendistrikt 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som också är Vattenmyndighet i Västerhavets 
vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer inför 2021-2027. Åtgärderna behövs för att vatten-
förekomsterna i distriktet ska nå den kvalitet som miljökvalitetsnormerna anger.  
I första hand syftar åtgärdsprogrammet till att åtgärda vattenförekomster med 
problem, det vill säga de som inte uppnår så kallad god vattenstatus.  

I åtgärdsprogrammet framgår att de klart största ”administrativa” kostnaderna för 
kommunerna ligger i att ta fram en vattenplanering (åtgärd 1 för kommuner). Vidare 
anges att miljötillsynen (åtgärd 2) behöver utvecklas från att vara i huvudsak 
händelse-styrd till att bli mer strategiskt planerad för att miljökvalitetsnormerna för 
vatten ska kunna följas, och att det behövs mer resurser till kommunernas tillsyn för 
att detta ska bli möjligt. 

Det är positivt att förvaltningsplanen tillförts en delförvaltningsplan för vattenbrist 
och torka, och kommunen instämmer i dess slutsats att en bättre kunskap behövs 
om vattentillgång i yt- och grundvattenförekomster som är påverkade av samhällets 
vattenbehov. 

Kommunen anser att de åtgärder som anges för kommunerna överlag är relevanta, 
skapar tydlighet och motsvarar behovet. En farhåga finns dock att arbetet särskilt 
med en övergripande kommunal vattenplanering kommer att bli betungande inte 
minst för mindre kommuner. 

Kommunen ser generellt att de föreslagna, icke bindande åtgärderna som anges för 
respektive vattenförekomst är relevanta. 

Med anledning av kommunernas ekonomi och i viss mån även tillgång till 
kompetens kommer kommunerna behöva stöd för att klara sina åtaganden. Även 
andra samhällssektorer kommer att behöva ett fortsatt och fördjupat stöd för att 
nödvändiga åtgärder ska komma till stånd. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-25 
Samrådshandlingar från Västerhavets vattendistrikt 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelsen som sitt yttrande i ärendet. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Miljö- och klimatstrateg 
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§ 61 Dnr 2021-000024  

Uppföljning 1 för kommunstyrelsen 2021  
Sammanfattning 
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista februari, Uppföljningsrapport 1. 

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget till och 
med februari på 944 tkr. För helåret prognostiseras ett nollresultat. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-22 
Uppföljningsrapport 1 2021 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 1 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 62 Dnr 2021-000025  

Bolagsstyrningsrapport 2020 för Lysekils Stadshus AB 
Sammanfattning 
Enligt det gemensamma ägardirektivet för bolag ägda av Lysekils kommun ska 
bolagen årligen upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Denna ska 
bland annat belysa bolagets verksamhet i förhållande till det fastställda kommunala 
ändamålet samt hur styrelsearbetet bedrivits under året. Dotterbolagen ska 
rapportera till Lysekils Stadshus AB som i sin tur lämnar en rapport för 
bolagskoncernen till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-17 
Protokollsutdrag från Lysekils Stadshus AB 2021-03-29, § 9 
VD tjänsteskrivelse  
Lysekils Stadshus AB 
LEVA i Lysekil AB 
LysekilsBostäder AB 
Havets Hus i Lysekil AB 
Lysekils Hamn AB 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner bolagsstyrningsrapport 2020 för Lysekils Stadshus AB 
med bilagor. 

Beslutet skickas till 
Lysekils Stadshus AB 
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§ 63 Dnr 2021-000148  

Yttrande över remiss gällande ändringar i aktieägaravtal och 
bolagsordning och för Fyrstads Flygplats AB 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har gått igenom aktieägaravtalet och 
bolagsordningen med dess förslag till ändringar. Förvaltningen har även varit i 
kontakt med övriga tre ägarkommuner som framfört att de inte har något att erinra 
mot de föreslagna ändringarna.  

Samtliga tre kommuner ställer sig bakom remissens förslag gällande aktieägaravtal 
samt bolagsordning. Förvaltningen förslår kommunstyrelsen att göra detsamma 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-25 
Aktieägaravtal och bolagsordning för Fyrstads Flygplats AB 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner de i remissen föreslagna ändringarna i 
aktieägaravtalet samt bolagsordningen. 

Beslutet skickas till 
Fyrstads Flygplats AB  
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 64 Dnr 2021-000153  

Remissvar - utpekande av riksintressen för trafikslagens anläggningar 
Sammanfattning 
Trafikverket har i det underlag som nu är framtaget föreslagit att färre antal 
flygplatser ska utgöra riksintresse jämfört med dagens situation.  

Den formella kopplingen mellan statlig och kommunal nivå i den fysiska 
planeringen sker genom att statliga myndigheter anger vilka områden och 
anläggningar som de anser är av riksintresse. Riksintressets roll i lagstiftning är att 
fungera som en brygga mellan stat och kommun i planeringsprocessen och skydda 
riksintresset mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet av detta.  

Riksintressenas markanspråk ska sedan beaktas i de planer som upprättas och 
beslut som tas enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken. De fyra 
ägarkommunerna av Trollhättan-Vänersborgs flygplats är överens om vikten av att 
ha en flygplats. Möjligheten att utnyttja den kan dock begränsas av 
planeringsprocesser i andra kommuner vilket innebär att det är viktigt att 
flygplatsen får status som riksintresse.  

Flygplatsens roll i totalförsvarsberedskap, militär beredskap och som mottagare av 
samhällsviktigt flyg har under senare år tillkommit. I detta sammanhang föreligger 
en indirekt kopplingen till statliga stöd.  

Riksintressestämpeln ger ett viktigt skydd så att flygplatsen i framtiden kan 
utvecklas utifrån behov som vi idag inte känner till. Det är därför angeläget att 
Trollhättan-Vänersborgs flygplats även fortsatt ska klassas som riksintresse. 
Möjligheten att skydda, utveckla och utnyttja flygplatsen är väsentlig för Göteborgs- 
och Västra Götalandsregionen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-19 
Förvaltningens förslag till remissvar 
Remiss från Trafikverket med bilaga 

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

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

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till remissvar. 

Reservation 
Emma Nohrén (MP) anmäler skriftlig reservation. 
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Beslutet skickas till 
Trafikverket 
Fyrstads Flygplats AB  
Kommunstyrelseförvaltningen 

 
 
 
 
Reservation från Miljöpartiet de Gröna i Lysekil i ärendet ”Remissvar - 
utpekande av riksintressen för trafikslagens anläggningar” 
 

Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens remissvar i ärendet som gäller riksintresse 
för flygplatser. Vi anser att Trafikverket gjort rätt bedömning och att Trollhättans 
flygplats, Malöga, inte uppfyller de nya kraven för riksintresse. Det finns alternativa 
transportmöjligheter i området, tex järnväg och väg samt närhet till annan större 
flygplats. Därmed inte sagt att Malöga kan fylla en viktig funktion för tex medicinsk 
och militär transport. Men den uppfyller inte kraven för att kvarstå som riksintresse.  
 
 
 
För Miljöpartiet de Gröna i Lysekil 
 
Emma Nohrén 
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§ 65 Dnr 2021-000130  

Yttrande över granskning av detaljplan Grönskult 1:42 m:fl, Södra 
Stockevik, Skaftö, Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för 
Grönskult 1:42 m.fl, Södra Stockevik. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att 
skicka ut planen på granskning och synpunkter kan lämnas senast den 12 april. 

Detaljplanen omfattar fastigheterna Grönskult 1:42, Grönskult 1:33, Grönskult 1:6 
samt del av Grönskult 2:18.  

Förslaget till detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för att anlägga en 
friskvårdsanläggning inklusive hotell och tillhörande annexbyggnader. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-19 
Checklista för granskning av detaljplan Grönskult 1:42 

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

Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Christian Gustavssons förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till detaljplan för Grönskult 1:42 
m.fl, Södra Stockevik.  

Reservation 
Emma Nohrén (MP) anmäler skriftlig reservation. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och bygg 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Reservation från Emma Nohrén (MP) mot kommunstyrelsens beslut 2021-04-07 – 
Yttrande över granskning av detaljplan Grönskult 1:42 m:fl, Södra Stockevik, Skaftö, 
Lysekils kommun 
 

Vi reserverar oss mot förslaget att anta detaljplanen för friskvårdsanläggningen med 
hotell och annexbyggnader. Området hyser höga naturvärden och analys av 
befintliga ekosystemtjänster saknas. Vi anser att många av underlagen är gamla och 
kommunen har antagit flera nya strategier som berör detta sedan ärendet först 
väcktes och att man därför behöver titta på planen utifrån dessa.  
 
Vi anser att man inte ska ge fler planbesked innan vi har en ny översiktsplan på 
plats. Vidare anser vi att Skaftö i det närmaste är färdigbyggt.  Naturen är redan 
fragmenterad och de orörda sammanhängande naturområdena måste bevaras.  
 
Redan idag har Skaftö stora brister i VA kapacitet och avloppsreningsverket måste 
regelbundet bredda vid hög belastning, att då ytterligare belasta det med en 
hotellverksamhet innan utbyggnad vore dåraktigt. Det är oacceptabelt att orenat 
avloppsvatten åker rätt ut i vårt känsliga Västerhav och innan det är åtgärdat bör det 
vara stopp för all nybyggnation. Vidare har Trafikverket flaggat för att vägen ut till 
Skaftö redan i dagsläget inte klarar av ökad trafik och med en sådan här anläggning 
så ökar trafiken mycket.  
 
 
För Miljöpartiet de Gröna i Lysekil 
 
 
Emma Nohrén 
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§ 66 Dnr 2021-000140  

Utbyte av fordon - Inriktningsbeslut för fordonsflottans utveckling 
Sammanfattning 
Övergången till fossilfria fordon är en viktig del för kommunen i klimatomställningen. 
Kommunen har fattat beslut om att den egna fordonsflottan ska vara fossilfri till år 
2030.  

I samband med att Fordonsgas Sverige AB etablerade en tankstation för fordonsgas i 
Lysekil beslutade kommunen, år 2009, att befintliga fordon successivt skulle bytas 
ut mot gasfordon. Sedan dess har det skett, och sker fortsatt, en snabb teknik-
utveckling kring drivmedel för fordon, där eldrift är det som fordonstillverkarna 
idag satsar merparten av sina resurser på. Elbilar bedöms i dagsläget vara den typ av 
fordon som i stor skala möjliggör en kraftig effektivisering av transporterna i ett 
energisystem som bygger på förnybar energi. 

Förvaltningen bör inte vara styrd till vilket drivmedel som de fordon som anskaffas 
ska drivas av. Det är dock viktigt att anskaffandet av fordon ligger i linje med målet 
om en fossilfri fordonsflotta miljöbilar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-12 
Kommunstyrelsens beslut 2009-11-04 § 177, dnr LKS 2009-391 
Fordonsförteckning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att de personbilar och lätta lastbilar som anskaffas till 
kommunens verksamheter (förvaltningar och bolag), så långt det är möjligt ska vara 
miljöfordon. Med miljöfordon avses fordon som uppfyller statens vid var tid 
gällande definition. Beslutet gäller även för kommunens helägda bolag. 

I och med detta beslut upphävs beslutet om gasbilar 2009-11-04 §177, dnr LKS 09-
391-056. 

Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar 
Samtliga helägda kommunala bolag 
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§ 67 Dnr 2021-000150  

Kommuninvest Föreningsstämma 2021 - stämmoombud  
Sammanfattning 
Den 15 april 2021 genomförs Kommuninvest föreningsstämma digitalt. Varje 
medlem äger en röst på den formella stämman och för att få rösta behövs ett 
formellt beslut från sin kommun. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-16 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Jan-Olof Johansson (S) till ordinarie ombud och 
Ronald Rombrant (LP) till ombudsersättare för resterande del av mandatperioden. 

Beslutet skickas till 
Kommuninvest 
Jan-Olof Johansson 
Ronald Rombrant 
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§ 68 Dnr 2021-000019  

Delegationsbeslut 2021 - kommunstyrelsen 
Sammanfattning 
Anmälan om fattade beslut enligt delegation inom kommunstyrelseförvaltningen:  

Kommunstyrelsens ordförande 

• Två yttrande till mark- och miljödomstolen, mål P 849-21, överklagat beslut 
gällande antagande av detaljplan Norra Tronebacken 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisade delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll 7 april 2021. 
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§ 69 Dnr 2021-000007  

Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2021-04-07 
Sammanfattning 

• Direktionsmötet i korthet 2021-03-25 

• Protokollsutdrag från UBN 2021-02-24, § 14- Årsbokslut 2020 

• Protokollsutdrag från SBN 2021-02-25, § 22- Information om investeringar 
och reinvesteringar 2021  

• Protokollsutdrag från SBN 2021-02-25, § 20 - Årsbokslut 2020 

• Protokollsutdrag från SON 2021-02-24, § 17 - Avgifter för hjälpmedel 

• Protokollsutdrag från SON 2021-02-24, § 16 - Årsbokslut 2020 

• Protokollsutdrag från SON 2021-02-24, § 15 - Sammanställning budgeterade 
placeringar. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden till protokollet 7 april 
2021. 
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§ 70 Dnr 2021-000002  

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör 
Sammanfattning 
Kommundirektören informerar om: 

• 4 mars, styrgruppsmöte för trygghetsarbetet 

• 8 mars, webbseminarium stigande havsnivåer/klimatanpassning 

• 15 mars, samrådsmöte med Preem 

• 16 mars, chefsforum, digitalt. Föreläsning/utbildning i att möta media 

• Uppföljningsmöten med nämndernas presidium  

• Bolagsdialoger med samtliga bolag 

• Styrelsemöte med Lysekils Stadshus AB 

• 26 mars, ägarsamråd med Rambo AB 

• 26 mars, samverkansråd SML 

• 31 mars, budgetprocess - Nuläges- och omvärldsanalys på kommunnivå 

• Samhällsbyggnadschefen Per Garenius kommer sluta sin anställning i 
Lysekil för att börja i Mariestads kommun.  

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar: 

• I maj 2020 beslutade kommunstyrelsen att ställa sig bakom 
avsiktsförklaringen om transportkorridor. Ordförande frågar om 
kommunstyrelsens ledamöter är intresserad av att få en redovisning av 
arbetet från Anders Brunberg som arbetar med frågan på Uddevallas 
kommun. Ordförande noterar intresset och informationen kommer vid ett 
lämpligt tillfälle. 

• Rekryteringen av ny kommundirektör fortskrider. Ett urval har tagits fram 
och slutintervjuer sker på fredag 9 april. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 71 Dnr 2021-000172  

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-26 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige fastställer reviderade riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 72 Dnr 2021-000026  

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

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-26 
Årsredovisning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 2020 års resultat- och 
balansräkning samt förvaltningsberättelse. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta 10 mnkr i en 
resultatutjämningsreserv och att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att 
justera berörda delar i årsredovisningen 2020. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 73 Dnr 2021-000027  

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-26 
Uppföljningsrapport 1 2021 för Lysekils kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag. Begär att få lämna en 
protokollsanteckning. 

Protokollsanteckning 
Ordförande godkänner Ronald Rombrants (LP) följande protokollsanteckning: 
 
Fullmäktige beslutade i oktober 2020 om budgeten för 2021 för arbetslivsförvaltningen. 
Några månader senare prognostiserar arbetslivsförvaltningen ett underskott för 2021 
uppgående till 8 mkr. Genom att lägga budgetar som är underfinansierade förlorar vi – 
enligt min mening - respekten för budgeten som ett medel för att nå ekonomiska mål och 
en god ekonomisk hushållning.   

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 1 
2021. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en negativ 
budgetavvikelse för utbetalt ekonomiskt bistånd på 8,0 mnkr. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 74 Dnr 2021-000160  

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-22 
Riktlinjer för inköp och upphandling 
Regler för inköp och direktupphandling 
Förändringar inköp och upphandling 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta regler för inköp och 
upphandling samt att kommunstyrelsen i framtiden får i uppdrag att godkänna 
uppdateringar av reglerna. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 75 Dnr 2021-000133  

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

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

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

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Olof Johansson (S): Tilläggsförslag, att rättvisemärkta produkter ska läggas till i 
första punkten under rubriken "Hållbara livsmedelsinköp" 

Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag och till Jan-Olof 
Johanssons tilläggsförslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen kan godkänna riktlinjer för 
kostverksamheten och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen godkänner tilläggsförslaget och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt tillägget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Riktlinjer för 
kostverksamheten i Lysekils kommun i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens 
förslag. Riktlinjerna ersätter nuvarande kostpolicy (LKS 2007 – 409) som upphävs.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att rättvisemärkta produkter ska 
läggas till i första punkten under rubriken "Hållbara livsmedelsinköp". 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 76 Dnr 2021-000171  

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

Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som bedömer sammantaget att 
styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den 
interna kontrollen har varit tillräcklig. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-26 
Samordningsförbundets årsredovisning 2020 med bilagor 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Samordnings-
förbundet Västs årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse för år 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Samordningsförbundet 
Väst ansvarsfrihet för år 2020. 

 

Noteras till protokollet att Ricard Söderberg inte deltar i beslutet. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 77 Dnr 2021-000111  

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

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-26 
Årsredovisning 2020 för räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän med 
revisionsberättelse 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
räddningstjänstsförbundets mitt Bohusläns årsredovisning för år 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja förbundsdirektionen 
ansvarsfrihet för år 2020. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 78 Dnr 2020-000310  

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-17 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-09-16, § 123  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Christoffer Zakariasson (SD) och Ulf Hanstål (M): Bifall till motionen. 

Emma Nohrén (MP): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Emma Nohréns förslag. 

Omröstning begärs 
Ja-röst till Emma Nohréns förslag 

Nej-röst till Christoffer Zakariassons m.fl. förslag 

Omröstningsresultat 
Med 5 ja-röster, 2 nej-röster och 2 ledamöter som avstår beslutar kommunstyrelsen 
enligt Emma Nohréns förslag. 

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

Emma Nohrén MP X   

Ronald Rombrant LP   X 

Christina Gustavsson S X   

Ricard Söderberg S X   

Björn Martinsson LP   X 

Ulf Hanstål M  X  

Christoffer Zakariasson SD  X  

Yngve Berlin K X   
Summa  5 2 2 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservation 
Ulf Hanstål (M), anmäler reservation till förmån för eget förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 79 Dnr 2020-000294  

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

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

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

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

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

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 80 Dnr 2019-000214  

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

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-19 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-10-21, § 138 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-25, § 23 med bilaga 
Motion 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christoffer Zakariasson (SD): Bifall till motionen. 

Emma Nohrén (MP): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Emma Nohréns förslag. 

Omröstning begärs 
Ja-röst till Emma Nohréns förslag 

Nej-röst till Christoffer Zakariassons förslag 
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Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster och 2 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Emma Nohréns 
förslag. 

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

Emma Nohrén MP X   

Ronald Rombrant LP X   

Christina Gustavsson S X   

Ricard Söderberg S X   

Björn Martinsson LP X   

Ulf Hanstål M X   

Christoffer Zakariasson SD  X  

Yngve Berlin K  X  
Summa  7 2  

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

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 81 Dnr 2017-000376  

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

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

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

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

Emma Nohrén (MP): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Emma Nohréns förslag. 

Omröstning begärs 
Ja-röst till Emma Nohréns förslag 

Nej-röst till Yngve Berlins förslag 
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Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster, 1 nej-röst och 1 ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen 
enligt Emma Nohréns förslag. 

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

Emma Nohrén MP X   

Ronald Rombrant LP X   

Christina Gustavsson S X   

Ricard Söderberg S X   

Björn Martinsson LP X   

Ulf Hanstål M X   

Christoffer Zakariasson SD   X 

Yngve Berlin K  X  
Summa  7 1 1 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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