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BESLUTANDE:
Ledamöter
Jan-Olof Johansson (S)
Christina Gustafson (S)
Klas-Göran Henriksson (S)
Maria Forsberg (S)
Anette Björmander (S)
Anders C Nilsson (S)
Siw Lycke (C)
Ann-Charlotte Strömwall (L)
Lars Björneld (L)
Camilla Carlsson (L)
Lisbeth Lindström (V), ersätter Håkan Smedja (V)
Marthin Hermansson (V)
Yngve Berlin (K)
Britt-Marie Kjellgren (K)
Ronald Rombrant (LP)
Jeanette Janson (LP)
Ann-Britt Jarnedal (LP)
Lars-Olof Stilgård (LP)
Fredrik Häller (LP)
Anders Friberg (LP), ersätter Patrik Saving (LP)
Fredrik Lundqvist (LP)
Roger Svensson (KD)
Katja Norén (MP)
Inge Löfgren (MP)
Christoffer Zakariasson (SD)
Sebastian Ahlqvist (SD)
Caroline Hogander (SD)
Mats Karlsson (M)
Cheyenne Röckner (M)
Richard Åkerman (M)
Sven-Gunnar Gunnarsson (S)

Vid uppropet var, av 31 utsedda kommunfullmäktige, 29 ordinarie ledamöter 0ch
2 ersättare närvarande.

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2016-10-27

§ 149
Ny ersättare i kommunfullmäktige
Dnr:

LKS 2014-425

Länsstyrelsen har i beslut 2016-10-14, utsett August Harrysson till ny ersättare efter
Tommy Karlsson för vänsterpartiet.
Länsstyrelsen har i beslut 2016-10-14, utsett Susanne Baden till ny ersättare efter Linda
Svanberg för miljöpartiet.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens protokoll 2016-10-14
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antecknar länsstyrelsens beslut.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

3 (31)

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2016-10-27

§ 150
Hur man talar klart och tydligt i mikrofonerna – information
Synpunkter har kommit in att vid kommunfullmäktiges radiosändningar är det ibland
svårt att höra vad som sägs i talarstolen.
Ansvarig för radiosändningen informerar hur man talar klart och tydligt i
mikrofonerna, hur mikrofonerna ska vara inställda när man står i talarstolen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

4 (31)

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2016-10-27

§ 151
Presentation av Lysekils Hamn AB nya VD – Dan Ericsson
Dan Ericsson, VD för Lysekils Hamn AB presenterar sig för fullmäktiges ledamöter.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av informationen och hälsar Dan Ericsson välkommen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2016-10-27

§ 152
Utlåtande avseende delårsrapport per 31 augusti 2016
Dnr:

LKS 2016-675

Kommunens revisorer har i enlighet med kommunallagen och god revisionssed
översiktligt granskat Lysekils kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2016.
Revisorernas uppgift är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är rättvisande och
är förenlig med de av fullmäktiges beslutande mål för ekonomi och verksamhet som
är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag
Kommunens revisorers utlåtande 2016-10-11
PwC granskning av delårsrapport 2016-10-10
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av revisorernas utlåtande avseende delårsrapport
per 31 augusti 2016.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen (inkl. beslutsunderlag)
Utbildningsnämnden (inkl. beslutsunderlag)
Socialnämnden (inkl. beslutsunderlag)
Byggnadsnämnden (inkl. beslutsunderlag)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2016-10-27

§ 153
Tertialrapport för den 31 augusti 2016 för Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2016-040

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram en tertialrapport 2 per 31 augusti
2016. Rapporten omfattar kommunens nämnder, styrelse och bolag, vilka har lämnat
en redogörelse för väsentliga händelser inom verksamheten, ekonomi och åtgärder för
budget i balans. Rapporten är också det delårsbokslut som kommunen enligt
kommunallagen ska upprätta. Kommunfullmäktiges målområden följs upp i denna
rapport, och redovisar tillgängliga resultat. En fylligare redogörelse kommer att
presenteras i årsredovisningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-03, med bilaga.
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-10-12, § 163
Yrkande
Mats Karlsson (M), Ronald Rombrant (LP), Jan-Olof Johansson (S), Lars Björneld (L),
Christina Gustafson (S), Ann-Charlotte Strömwall (L), Jeanette Janson (LP): bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapporten.
Kommunfullmäktige uppmanar de nämnder som prognostiserar budgetunderskott att
vidta åtgärder för att uppnå budgetbalans vid årets slut.
Beslutet skickas till
Revisorerna (inkl. beslutsunderlag)
Utbildningsnämnden (inkl. beslutsunderlag)
Socialnämnden (inkl. beslutsunderlag)
Byggnadsnämnden (inkl. beslutsunderlag)
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2016-10-27

§ 154
Ekonomistyrningsprinciper för Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2016-448

Ekonomistyrningsprinciperna är en del av styrmodellen som kommunfullmäktige
beslutade om 2016-03-31. Riktlinjerna definierar hur verksamheterna ska styras med
utgångspunkt från god ekonomisk hushållning. Förvaltningen föreslår att de nya
riktlinjerna gäller från och med 2017 men att den del som avser hantering av underoch överskott inte tillämpas för budget 2016 utan först för budget 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-30, med bilaga.
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-10-12, § 164.
Yrkande
Ronald Rombrant (LP), Marthin Hermansson (V), Fredrik Häller (LP), Inge Löfgren
(MP): avslag på kommunstyrelsens förslag.
Jan-Olof Johansson (S), Christina Gustafson (S), Lars Björneld (L): bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Yngve Berlin (K): avslag på den del av ekonomistyrningsprinciper som förespråkar
krav på två-procentigt överskottsmål.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants m.fl.
avslagsyrkande mot Yngve Berlins avslagsyrkande på den del av
ekonomistyrningsprinciper som förespråkar krav på två-procentigt överskottsmål.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants
m.fl. avslagsyrkande mot Yngve Berlins avslagsyrkande på den del av
ekonomistyrningsprinciper som förespråkar krav på två-procentigt överskottsmål och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag är
huvudförslag.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2016-10-27

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
1. Ronald Rombrants m.fl. och Yngve Berlins förslag ställs mot varandra för att
utse motförslag till huvudförslaget.
2. Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som kommunfullmäktige
utser som motförslag.
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag.
Ordförande ställer Ronald Rombrants m.fl. och Yngve Berlins förslag mot varandra
och finner att kommunfullmäktige utser Ronald Rombrants m.fl. till motförslag.
Omröstningsresultat
Med 15 ja-röster och 16 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt Ronald
Rombrants m.fl. förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till ekonomistyrningsprinciper.
Reservation
De samverkande partierna, socialdemokraterna, liberalerna, moderaterna och
centerpartiet reserverar sig tillsammans mot beslutet.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2016-10-27
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NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA
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Justerare:

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Jan-Olof Johansson
Christina Gustafson
Klas-Göran Henriksson
Maria Forsberg
Anette Björmander
Anders C Nilsson
Siw Lycke
Ann-Charlotte Strömwall
Lars Björneld
Camilla Carlsson
Håkan Smedja
Lisbeth Lindström
Marthin Hermansson
Yngve Berlin
Britt-Marie Kjellgren
Ronald Rombrant
Jeanette Janson
AnnBritt Jarnedal
Lars-Olof Stilgård
Fredrik Häller
Patrik Saving
Anders Friberg
Fredrik Lundqvist
Roger Svensson
Katja Norén
Inge Löfgren
Caroline Hogander
Christoffer Zakariasson
Sebastian Ahlqvist
Mats Karlsson
Cheyenne Röckner
Richard Åkerman
Sven-Gunnar Gunnarsson

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2016-10-27

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2016-10-27

§ 155
Sammanträdeskalender 2017 för kommunfullmäktige
Dnr:

LKS 2016-595

Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdeskalender för
kommunfullmäktige för 2017:










16 februari
16 mars
20 april
18 maj
21 juni (OBS onsdag kl. 15.00)
21 september
19 oktober
16 november
14 december

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-19.
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-10-12, § 165
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till 2017 års sammanträdeskalender.
Beslutet skickas till
Samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2016-10-27

§ 156
Socialförvaltningens rapport över icke verkställda beslut enligt SoL och
LSS - andra kvartalet 2016
Dnr:

LKS 2016-354

Socialnämnden har lämnat förvaltningens rapport av icke verkställda beslut enligt
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) till kommunfullmäktige för kännedom.
Kommunen ska enligt SoL och LSS anmäla ej verkställda beslut till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO). Anmälan ska göras då verkställighet inte påbörjats inom tre
månader från beslut. Rapport ska även lämnas till kommunfullmäktige samt till
kommunens revisorer för kännedom.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-04, med bilagor.
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-10-12, § 166
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av rapporten.
Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2016-10-27

§ 157
Inskrivna men inte avslutade medborgarförslag - redovisning hösten
2016
Dnr:

LKS 2016-011

Enligt kommunallagen 5 kap 33 § bör medborgarförslag eller motionen beredas så att
fullmäktige/kommunstyrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes.
”Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som kommit
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då
avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning”.
Lag (2002:249).
Lysekils kommun har under lång tid haft svårigheter att kunna besvara motioner och
medborgarförslag i tid. Det beror på hög arbetsbelastning på enheterna och att man
inte har kunnat prioritera de förslag som lämnas in.
En del av de obesvarade medborgarförslagen är inaktuella eller har genomförts utan
återkoppling till förslagsställaren.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-04, med bilaga.
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-10-12, § 167
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2016-10-27

§ 158
Inskrivna men inte avslutade motioner - redovisning hösten 2016
Dnr:

LKS 2016-011

Enligt kommunallagen 5 kap 33 § bör medborgarförslag eller motionen beredas så att
fullmäktige/kommunstyrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes.
”Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som kommit
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då
avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning”.
Lag (2002:249).
Lysekils kommun har under lång tid haft svårigheter att kunna besvara motioner och
medborgarförslag i tid. Det beror på hög arbetsbelastning på enheterna och att man
inte har kunnat prioritera de förslag som lämnas in.
En del av de obesvarade motionerna är inaktuella eller har genomförts utan
återkoppling till motionären.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-04, med bilaga.
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-10-12, § 168
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2016-10-27

§ 159
Svar på motion om att omgående komma igång med arbetet att förbättra
företagsklimatet i Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2016-340

Fredrik Häller (LP) har i en motion 2016-05-26 förslagit att:
1. Lysekils kommun snarast bjuder in till ett stormöte för näringsidkare,
kommunala tjänstemän, politiker och med representanter från Svenskt
Näringsliv, i syfte att mötas och göra verkstad av de välvilliga intentioner som
Näringslivsstrategin uttalar. Detta ska göras innan Näringslivsrankingen
avslöjas den 20 september.
2. Att Näringslivsenheten omgående åläggs att fokusera på och koncentrerat
jobba med och förbättra förutsättningarna för de utmaningar som vi enligt
Näringslivsstrategin står inför
Fullmäktige godkände ordförandes åtgärd att remittera motionen till
kommunstyrelsen 2016-05-26, § 95.
Näringslivsenheten har tillsammans med Svenskt näringsliv anordnat fem träffar
sedan 2012 för att diskutera frågan om företagsklimatet. På dessa möten har
tjänstemän, politiker, företagare och allmänhet medverkat. Under 2012 anordnades
en träff i varje kommundel (Brastad, Lysekil och Skaftö) och under 2014 samt 2016 i
Lysekil.
Synpunkter från dessa möten samt Svenskt Näringslivs enkät och rankingen har
också beaktats när näringslivsstrategin upprättades. I samband med framtagandet av
näringslivsstrategin skickades den till Svensk Näringsliv på remiss, tyvärr uteblev svar
från dem.
I och med antagandet av näringslivsstrategin började enheten omgående verkställa de
aktiviteter som anges i handlingsplanen för att nå målen i strategin.
Kommunchef och kommunstyrelsens presidium informeras löpande om de aktiviteter
som näringslivsenheten arbetar med för att nå målen i strategin.
Hela kommunstyrelsen fick en avrapportering om genomförda aktiviteter och
målstatus i november 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-19, med bilagor.
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-10-12, § 169
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelseförvaltningen/näringslivsenheten

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2016-10-27

§ 160
Svar på motion om rast- och motionsgårdar för hundar
Dnr:

LKS 2014-023

Thomas Falk (LP) har i en motion föreslagit att Lysekils kommun upplåter kommunal
mark, för att anlägga hundrastgårdar centralt placerad i Lysekil, Brastad och Skaftö,
samt att medge bygglov.
Motionären vill ge möjlighet till intresseföreningar att utföra skötseln och underhåll
på dessa anläggningar.
Fullmäktige godkände ordförandes åtgärd att remittera motionen till
kommunstyrelsen 2014-01-30, § 11.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-29, med bilagor.
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-10-12, § 170
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beslutet skickas till
Motionären (inkl. handling)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2016-10-27

§ 161
Motion om introduktions- och utbildningspaket riktad mot
förtroendevalda i fullmäktige, nämnder och styrelser
Dnr:

LKS 2016-655

Ronald Rombrant (LP) har i en motion 2016-10-10 föreslagit att kommunstyrelsen
ges i uppdrag att ta fram ett introduktions- och utbildningspaket riktad mot
förtroendevalda i fullmäktige, nämnder och styrelser, som kan komma igång direkt
vid mandatperiodens början.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion 2016-10-10
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motion)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2016-10-27

§ 162
Motion om regelbundet återkommande utbildningar för medarbetare i
förvaltningar och kommunägda bolag i Lysekils kommun i
grundläggande lagar som styr kommunen
Dnr:

LKS 2016-664

Ronald Rombrant (LP) har i en motion 2016-10-13 föreslagit om regelbundet
återkommande utbildningar för medarbetare i förvaltningar och kommunägda bolag i
Lysekils kommun i grundläggande lagar som styr kommunen.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion 2016-10-13
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motion)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

19 (31)

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2016-10-27

§ 163
Motion om revidering av näringslivsstrategin
Dnr:

LKS 2016-666

Fredrik Häller (LP) har i en motion 2016-10-14 föreslagit att kommunstyrelsen ges i
uppdrag att till kommunfullmäktige snarast presentera ett reviderat förslag till
näringslivsstrategi. Att syfte och mål skrivs om för att primärt gälla utveckling av nya
och befintliga företag istället för befolkningstillväxt.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion 2016-10-14
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motion)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2016-10-27

§ 164
Motion om organisatorisk renodling av näringslivsenheten
Dnr:

LKS 2016-665

Fredrik Häller (LP) har i en motion 2016-10-14 föreslagit att event- och
besöksnäringsfunktioner bryts ur näringslivsenheten och sammanförs med
turistbyråverksamheten vid Havets Hus AB.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion 2016-10-14
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motion)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN
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§ 165
Motion om gästhamnar och ställplatser
Dnr:

LKS 2016-667

Fredrik Häller (LP) har i en motion 2016-10-14 föreslagit att kommunstyrelsen ges i
uppdrag att aktivt söka efter arrendator till Havsbadshamnen i Lysekil till säsongen
2017, samt att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att lokalisera,
iordningställa och marknadsföra ställplatser för husbilar i flera kommundelar till
säsongen 2017.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion 2016-10-14
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motion)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 166
Motion om strategi för digitalisering av processer
Dnr:

LKS 2016-711

Ronald Rombrant (LP) har i en motion 2016-10-27 föreslagit att kommunstyrelsen

ges i uppdrag att ta fram mål, strategi och handlingsplaner inom området
”digitalisering av processer”.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion 2016-10-27
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motion)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 167
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande rörande utmaningar och
kostnadsläge för socialnämnden
Dnr:

LKS 2016-697

Ronald Rombrant (LP) har i en interpellation 2016-10-24 ställt följande fråga till
kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S):


Kommer du - och övriga partier som ingår i ”de samverkande partierna” - efter
att ha tagit del av socialnämndens senaste delårsrapport med prognos och mot
bakgrund av socialnämndens höga kostnadsläge, ta några särskilda initiativ?

Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) lämnar följande
svar:
Kommunens tertialrapport för januari – augusti presenterades för kommunstyrelsen
den 12 oktober samt vid fullmäktiges möte ikväll. I rapporten redovisar
socialnämnden kostnader på 240,3 miljoner kronor för årets åtta första månader.
Budgeterad kostnad för samma period är på 238.1 miljoner kronor vilket visar att
verksamhetens kostnader är 2,2 miljoner kronor högre än budget. Prognosen för hela
året är att kostnaderna kommer att uppgå till 360,5 miljoner kronor. Budgeterat
belopp är på 355,7 miljoner kronor vilket betyder att nämnden prognostiserar ett
underskott mot budget på 4,9 miljoner kronor.
För år 2015 redovisade nämnden ett underskott på 15,7 miljoner kronor för årets åtta
första månader och ett underskott mot budget på 11,8 miljoner kronor för helåret. I en
jämförelse mellan förra året och innevarande år kan vi se att socialnämndens
kostnader ligger mycket närmare det budgeterade resultatet än vad vi sett under
tidigare år. I den ekonomiska analys som gjorts redovisas också anledningar till de
ökande kostnaderna vilket i flera fall beror på att verksamhetens omfattning varit
större än vad man kunnat bedöma i budgetarbetet.
Med anledning av socialnämndens prognostiserade underskott har nämnden
uppdragit åt socialförvaltningen att upprätta förslag på åtgärder. Detta har resulterat i
en åtgärdslista som nämnden nu arbetar med. Socialförvaltningens och
socialnämndens ledande tjänstemän och politiker kommer att kallas till
kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsens ledningsutskott där vi kommer
att följa upp arbetet med att nå en budget i balans.
I den utredning vi beställt om kostnad per brukare kommer vi att få en redovisning av
olika verksamheters kostnadsläge i förhållande till jämförbara kommuner. Inom en
del av dessa områden kommer resultatet att behöva analyseras för att se vad
kostnadsläget beror på innan åtgärder vidtas för att nå kostnadslägen som är i nivå
med andra kommuner. Nämndens åtgärdslista innehåller även områden med höga
kostnadslägen. Ekonomisk uppföljning sker dock än så länge inte i förhållande till
detta utan mot budget.
Ronald Rombrant tackar för svaret.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 168
Interpellation till socialnämndens ordförande angående socialnämndens
beslut 2016-09-01 om äldreboendet i Fiskebäck
Dnr:

LKS 2016-695

Ronald Rombrant (LP) har i en interpellation 2016-10-24 ställt följande frågor till
socialnämndens ordförande Maria Forsberg (S):
1.

Socialnämnden har så sent som 2016-06-20 fattat beslut om en vård- och
omsorgsplan, som ska läggas fram vid socialnämndens möte den 14 december i år.
Därefter ska planen vidare via KS till KF för antagande. Planen ”skall redovisa
verksamhetens ambitioner, strategier och konkreta aktiviteter för att förbättra
verksamheten, samt tydliggöra behovet av framtida platser och volymutökningar
inom verksamheten. Planen skall vara vägledande i de politiska och
verksamhetsmässiga besluten, men också finnas med i det dagliga arbetet.” I
underlaget framgår även att planen skall tydliggöra utvecklings- och
förbättringsområden, visa vilka förändringar och behov som kan förväntas inom de
närmaste åren samt tydliggöra hur behoven kan tillgodoses.
Hur tänker ni (SMLC och SD) när ni i juni 2016 fattar beslut om att genomföra ett
omfattande utrednings- och kartläggningsarbete, som ska ligga till grund för bl a
dimensionering av äldreboenden fram till år 2030, när ni sedan lite drygt två månader
senare godkänner planering och antal boendeplatser i Fiskebäck, det största
äldreboendet i kommunen?

2.

Den planering som SMLC/SD har godkänt innebär en minskning med 13
äldreomsorgsplatser, från nuvarande 73 i Lysekilshemmet till 60 platser i Fiskebäck.
Hur rimmar detta med antalet äldre som fram till 2030 kraftigt kommer att öka samt
att ersättningsplatser kanske behövs för äldreboendet Gullvivan?

3.

Hyran för det nya boendet jämfört med hyran för Lysekilshemmet kommer att öka
med 1,4 mkr/år. Hur tänker sig SMLC/SD att SON – som idag på nästan alla områden
dras med anmärkningsvärt höga kostnader - ska få fullmäktiges välsignelse för att
ytterligare öka kostnaderna?

4.

Enligt beslutsunderlagen kommer långivaren Swedbank inte att kräva kommunal
borgen för lånen till byggandet av Fiskebäck. I alla normala fall innebär lån utan
säkerhet kraftigt ökade räntekostnader. Socialnämndens ordförande sitter ju i den
kooperativa föreningens styrelse. OM finansieringen hade kunnat ske via lån från
Kommuninvest hade kommunen idag erhållit ränta, d v s inte behövt betala ränta,
detta tack var de negativa räntorna.
Hur mycket högre blir räntekostnaderna när nu upplåningen sker utan säkerhet från
kommunen?

5.

Justerare:

Enligt beslutsunderlagen ska det i Fiskebäck ingå ett tillagningskök som skall
producera mat till alla hyresgäster. Detta går stick i stäv mot den av fullmäktige
beslutade kostpolicyn. Att ta bort en så stor del av centralkökets produktion av
måltider kommer att innebära att övriga nämnder som ”köper” måltider av
centralköket måste betala mycket mer för att täcka centralkökets fasta kostnader.
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I dagsläget finns inga planer på att ändra i kostpolicyn. Konceptet med ett
centralkök är det som gäller, att frångå detta koncept skulle sannolikt medföra
kraftigt höjda matkostnader för kommunen.
Vi får förmoda att planering, ritningar som nu tas fram mm, utgår från att det
kommer att finnas ett tillagningskök i Fiskebäck? Hur har SMLC/SD tänkt här, tänker
SMLC/SD köra över fullmäktiges kostpolicy?
Socialnämndens ordförande Maria Forsberg (S) lämnar följande svar:
Vid socialnämndens möte 2016-09-01 beslutade en majoritet bestående av S, M, L, C
och SD att godkänna planeringen av det nya äldreboendet i Fiskebäck.
Av det beslutsunderlaget som gick ut med kallelsen framgår bl.a. att:







Planerad byggstart bedöms till juni 2017, inflyttningsdatum 2018-11-01
Beslutet om nytt boende innebär en minskning med 13 äldreomsorgsplatser,
från nuvarande 73 till 60 platser.
Hyran för det nya boendet jämfört med hyran för Lysekilshemmet kommer att
öka med 1,4 mkr/år
Swedbank, som är aktuell bank, har uttalat att det inte behövs något
ytterligare borgen vilket innebär att socialnämnden/KS inte kommer att göra
någon ytterligare framställan till kommunfullmäktige. Räntan är beräknad till
2,5 %.
I äldreboendet ska ingå ett tillagningskök som skall producera mat till alla
hyresgäster i huset samt till besökande.

1. Planeringen för Lysekilshemmet har pågått sedan 2010 och det har gjorts en
grundlig utredning om det skulle gå att bygga om Lysekilshemmet för att
åtgärda de brister som funnits i lokalerna sedan länge. Lysekilshemmet lever
på lånad tid vad gäller lokalerna och vi vill undvika att behöva satsa för mycket
pengar på åtgärder som måste vidtas i onödan med kort livslängd och istället
komma in i nya lokaler så fort det går.
Därför är bedömningen att projektet i Fiskebäck behöver komma igång då det
ändå tar 2 år tills det är klart.
Vi har haft med en eventuell utbyggnad av fler platser på Fiskebäck under
projekteringen och kan komma med det tillägget då äldreomsorgsplanen är
klar. Därav beslutet.
2. Det har gjorts en utredning och plan av antalet bostäder 2012 som ligger till
grund för de platser som man beslutade om. Då var tanken att fler skulle bo
hemma och att antalet säboplatser skulle minska. Samma sak gjordes i hela
landet och antalet platser minskades kraftigt. Nu håller de flesta kommuner på
att bygga upp fler säboplatser igen eftersom det inte hållit med att minska
platserna.
Anledningen till det ökade behovet av säboplatser är det allt snabbare
förloppet för sjukhusvistelser och att sjukhusvården går mot alltmer
kommunalt ansvar. Kort sagt så vistas allt mer sjuka hemma vilket gör att fler
platser behövs både av korttidskaraktär och av permanent boende.
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Andelen personer med demenssjukdom ökar alltmer och den kategorin av
personer är den grupp som är svårast att ta hand om i hemmet med godtagbar
säkerhet. Även behovet av psykiatrisk vård ökar i vårt samhälle.
Bedömningen är att det kommer att behövas mer platser i kommunen än de
60 som nu byggs.
3. En nybyggnation möjliggör att man kan bygga ytor som är mer effektivt
planerade och som kan minska driftskostnader genom tekniska lösningar och
alternativa bemanningssätt. Även om hyran kommer att öka så är
bedömningen att man genom annan planering och samordning kan få det att
fungera. Något annat alternativ finns knappast då man bedömt att
Lysekilshemmet inte går att få iordning och någonstans behöver våra
kommuninnevånare bo.
4. Räntekostnaderna blir ca 0.4 % högre genom att låna upp via Swedbank
istället för genom Kommuninvest. Den upptagna räntan om 2,5 % är angiven
för att inte skapa någon glädjekalkyl men den nivån är naturligtvis inte exakt
då det är ett par år till byggnationen är klar.
5. Det är planerat i samråd med kommunens centralkök. Tanken är att maten ska
tillagas på Fiskebäck av centralkökets personal. Det är allas åsikt såväl från
centralköket, socialförvaltningen, brukarorganisationer och personal.
Ronald Rombrant tackar för svaret.

Justerare:
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§ 169
Anmälningsärende
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende:
Ordförande informerar om att ärendet gällande fullmäktigeberedningen ska skickas
ut på remiss till de olika partierna.

Justerare:
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§ 170
Avsägelse som ersättare i Lysekilsbostäders styrelse
Dnr:

LKS 2014-542

Bengt Berndtsson (S) har i en skrivelse 2016-10-26 avsagt sig uppdraget som ersättare
i Lysekilsbostäders styrelse.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Bengt Berndtsson 2016-10-26.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts.
Kommunfullmäktige översänder ärendet till valberedningen
Beslutet skickas till
Bengt Berndtsson
Valberedningen
Nämndsekreterarna/Troman

Justerare:
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§ 171
Avsägelse från uppdrag som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige
Dnr:

LKS 2014-425

Fredrik Lundqvist (LP) har i en skrivelse 2016-10-27 avsagt sig uppdraget som 1:e vice
ordförande i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Fredrik Lundqvist.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen som 1:e vice ordförande i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till valberedningen.
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts.
Beslutet skickas till
Fredrik Lundqvist
Valberedningen
Nämndsekreterarna/Troman
Personalenheten

Justerare:
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§ 172
Fyllnadsval som ersättare i kommunstyrelsen
Dnr:

LKS 2014-455

Fyllnadsval som ersättare i kommunstyrelsen ska genomföras.
Nominering
Rickard Åkerman (M) nominerar:
Alexander Niklasson (M) som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Alexander Niklasson (M) som ersättare i
kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Alexander Niklasson
Nämndsekreterarna/Troman
Personalenheten

Justerare:
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