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ANSLAGSBEVIS: 

Nämnd: Kommunstyrelsen Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2018-02-28 Justeringsdatum: 2018-03-05 

Anslagsdatum: 2018-03-05  Anslagets nedtagande: 2018-03-24 

Bevis om tillkännagivande av justering: …………………………………… 

Sammanträdestid: 2018-02-28 Kl. 09.00-12.50 

Lokal: Borgmästaren, Lysekils stadshus 

Beslutande 
Ledamöter Ersättare 

Jan-Olof Johansson (S), ordf.  
Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. 
Ronald Rombrant (LP), 2:e vice ordf. 
Christina Gustafson (S) 
Mats Karlsson (M)  
Camilla Carlsson (L), ersätter  
Monica Andersson (C) 
Catharina Hansson (LP)  
Fredrik Häller (LP)  
Inge Löfgren (MP)  
Yngve Berlin (K) 
Christoffer Zakariasson (SD) 

Ricard Söderberg (S)  
Krister Samuelsson (M) 
Fredrik Lundqvist (LP), del av § 19 
Elisabeth Larsson (KD) 
Per-Gunnar Ahlström (K) 
Daniel Arvidsson (SD) 

Tjänstemän 

Leif Schöndell, kommunchef 
Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare 

Paragrafer 19-29

Sekreterare ………………………………………………………. 
Mari-Louise Dunert 

Ordförande ………………………………………………………. 
Jan-Olof Johansson 

Justerare ………………………………………………………. 
Christina Gustafson 

………………………………………………………. 
Ronald Rombrant 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Övriga närvarande: 

Eva Andersson, socialchef, del av § 19 
Carl Dahlberg, projektledare, del av § 19 
Rene Daun, projektledare, del av § 19 
Joakim Hagetoft, säkerhetssamordnare, del av § 19 
Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg, del av § 19 
Sanna Lannesjö, integrationssamordnare, del av § 19 
Henric Rörberg, kommunpolis, del av § 19 
Michael Johansson, avd. chef hållbar utveckling, del av § 19 
Lidija Beljic, projektledare, del av § 19 
Per Garenius, samhällsbyggnadschef 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 19

Muntlig information 

Kommunstyrelsen får muntlig information om följande ärenden: 

- Eva Anderson, socialchef redovisar utfall 2016 gällande kostnad per brukare
inom äldreomsorg, funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg (KPB).

- Carl Dahlberg, projektledare redovisar Blå Översiktsplan inför beslut om
godkännande av samrådsredogörelsen samt beslut om utställning av Blå ÖP.

- René Daun, projektledare redovisar gemensam evenemangstrategi för norra
Bohuslän inför beslut.

- Joakim Hagetoft, säkerhetssamordnare, Anna Nyman Holgersson,
folkhälsostrateg, Sanna Lannesjö, integrationssamordnare och Henric
Rörberg, kommunpolis informerar om arbetet med trygghetsfrågor i Lysekil.

- Lidija Beljic, projektledare informerar om pågående arbete med att införa
familjecentral i Lysekils kommun.

- Leif Schöndell, kommundirektör och redovisar årsrapport 2017 för
kommunstyrelse- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 20

Årsrapport 2017 för kommunstyrelseförvaltningen 
Dnr:  LKS 2017-224 

Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i dess 
huvuduppdrag att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens 
verksamheter. Förvaltningen ansvarar för kommunens övergripande processer och 
strategiska frågor såsom ekonomi, personal, ärendehantering, kommunikation, 
kvalitet, säkerhet, digitalisering och frågor om hållbar samhällsutveckling.  
I förvaltningens ansvarsområde ingår även arbetsmarknadsenheten. 

En analys av kommunstyrelseförvaltningens kvalitetsfaktorer i de olika perspektiven 
pekar på att verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt. Under året har 
förvaltningen fortsatt haft ett tydligt fokus på att implementera den nya styrmodellen 
samt att fortsätta att utveckla styrdokument och rutiner. 

Sammantaget redovisar kommunstyrelseförvaltningen 2017 en relativt stor positiv 
avvikelse mot budget, 2,9 mnkr vilket även stämmer väl med prognosen som 
lämnades i uppföljningsrapport 3 per augusti 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-16 
Årsrapport 2017 för kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner årsrapporten för 2017. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 21

Gemensam evenemangsstrategi i norra Bohuslän 
Dnr:  LKS 2016-086 

En gemensam evenemangsstrategi kan bidra till ökad besöksnäring i norra Bohuslän. 
Genom samverkan kring evenemang kan arrangörer och kommuner skapa synergier 
och locka besökare att vistas längre i vårt område till nytta för företag och samhälle. 
Projekt ”Maritim Utveckling i Bohuslän” har, tillsammans med forskare vid 
Göteborgs universitet tagit fram detta förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-08 
Gemensam evenemangsstrategi Tillväxt norra Bohuslän 2018–2022  
Evenemangsportföljer hos fyra kommuner i Bohuslän, Tommy Andersson Göteborgs 
universitet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar den gemensamma evenemangsstrategin för norra Bohuslän. 

Beslut skickas till 

Avdelningen för hållbar utveckling 
Tillväxt Norra Bohuslän 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 22

Val av ersättare till kommunstyrelsens ledningsutskott 
Dnr:  LKS 2015-022 

Fyllnadsval som ersättare till kommunstyrelsens ledningsutskott ska genomföras. 
Centerpartiet har kommit med förslag att utse Monica Andersson som ersättare efter 
Christer Hammarqvist avsägelse 2018-02-05. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-20 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Monica Andersson (C) som ersättare till 
kommunstyrelsens ledningsutskott. 

Beslut skickas till 

Monica Andersson 
Nämndsekreterare/Troman 
Löneenheten 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 23

Årsrapport 2017 för samhällsbyggnadsförvaltningen 
Dnr:  LKS 2017-224 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett brett ansvarsområde där bland annat 
detaljplaner, bygglov, kartor, mark- och exploatering, gator och vägar, parker, lokaler 
kost och städ samt småbåtshamnar ingår. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en årsrapport för 2017. 

Förvaltningen har under 2017 haft stort fokus på arbetet med ny organisation och 
utveckla väl fungerande processer i verksamheten i syfte att skapa en väl fungerande 
organisation med ett tydligt och synligt uppdrag som genererar nöjda kunder. 

Sammantaget redovisar de delar av samhällsbyggnadsförvaltningen som 
kommunstyrelsen ansvarar för en förhållandevis liten avvikelse mot budget 2017, ett 
underskott på ca 0,2 mnkr. Inom avdelningen finns dock relativt stora såväl positiva 
som negativa avvikelser. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-16 
Årsrapport 2017 för samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner årsrapporten för 2017. 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 24

Beslut om godkännande av samrådsredogörelse samt beslut om 
utställning för Blå Översiktsplan 
Dnr:  LKS 2012-468 

För Blå Översiktsplan har en samrådsredogörelse upprättats och utifrån den är ett 
förslag till utställningshandling framtagen. 
De fyra kommunerna i Norra Bohuslän - Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil 
arbetar gemensamt med en översiktsplan för kustvattendelen och territorialdelen av 
havet, det vill säga det havsområde som innefattas av kommungränserna. Arbetet 
grundar sig på en längre tids samarbete med plan- och utvecklingsfrågor i 
havsbandet.  
Den Blå Översiktsplanen kommer att bli ett viktigt verktyg för att styra hur vi skall 
nyttja våra gemensamma resurser så att Norra Bohusläns kust och hav även i 
framtiden kommer att vara attraktivt för boende, verksamheter och besökare. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-08 
http://www.tillvaxtbohuslan.se/bla-op/utstallning-bla-op 

Yrkande 

Jan-Olof Johansson(S): att delegation av beslut om godkännande av redaktionella 
ändringar inför utskick ges till samhällsbyggnadschefen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelsen för Blå Översiktsplan. 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utställningshandlingarna för Blå 
Översiktsplan samt att planen ska ställas ut för utställning. 

Kommunstyrelsen beslutar att delegation av beslut om godkännande av redaktionella 
ändringar inför utskick ges till samhällsbyggnadschefen. 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Avdelningen för Plan och Bygg 
Avdelningen för Hållbar utveckling 
Processledare Carl Dahlberg 

http://www.tillvaxtbohuslan.se/bla-op/utstallning-bla-op
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 25

Strandstädning – Ren och Attraktiv Kust 
Dnr:  LKS 2018-082 

Marint skräp är ett av vår tids största miljöproblem. Upp emot 20 miljoner ton skräp 
hamnar i världshaven varje år, det mesta av det är plast. Havsströmmar och 
förhärskande vindriktning gör att Bohuskusten får ta emot flera tusen kubikmeter 
skräp årligen och så mycket som åttio procent driver hit från andra länder. 

Elva kustkommuner i Göteborg och Bohuslän samarbetar sedan 2012 i det 
gemensamma projektet Ren och Attraktiv kust i Bohuslän. År 2015 förlängdes 
projektet i ytterligare tre år. 

Samarbetsplattformen kommer troligen omfatta tolv kommuner då Kungsbacka 
kommun också efterfrågat att ingå i samarbetet. Projektet har bland annat syftat till 
att utveckla en samverkansplattsform för kustkommunerna kring 
strandstädningsarbetet samt för att uppnå en hållbart finansierad miljö- och 
naturvårdsförvaltning för kust och skärgård längs västkusten. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-19 
Projektplan Ren Kust 2018-02-16 
Överenskommelse kommunerna VKS Ren Kust 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med övriga elva västkustkommuner 
fortsätta ingå i den långsiktiga regionala samarbetsplattformen Ren och Attraktiv 
Kust för att gemensamt kunna ansöka till Naturvårdsverket om medel för 
strandstädning under 2018 enligt bifogad projektplan och överenskommelse. 

Kommunstyrelsen beslutar att bidra med en medfinansiering på minst 10 procent av 
de 17 miljoner kronor som Ren och Attraktiv kust tilldelas. Medfinansieringen kan 
bestå av operativa städinsatser samt tjänstemannaarbete och att bidra i projektet med 
representanter till relevanta arbetsgrupper. 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Avdelningen för Mark och Gata/Sara Chronvall 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 26

Anmälan av delegationsbeslut 

Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelsens 
förvaltningar. 

 Kommunstyrelsens ordförande:

 Yttrande till förvaltningsrätten gällande begäran över mål 290-18 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll den 28 februari 2018. 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2018-02-28 

  11 (13) 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 27

Anmälningsärenden 

Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-02-14 

Protokoll från LEVA i Lysekil AB 2017-12-13 

Protokollsutdrag från folkhälsopolitiskarådet 2018-01-26, § 1 – Uppföljning 2017 

Protokoll från KHF Lysekils omsorgsbostäder 2018-01-24 

Protokoll från lönenämnden 2018-02-12 

Beslut från länsstyrelsen 2018-02-08 – Tillstånd till Siviks avfallsanläggning inom 
fastigheten Sivik 1:5 

Samverkande överförmyndare - verksamhetsplan och budget 2018 
(LKS 2018-110) 

Fyrbodals kommunalförbund ”Direktionsmöte i korthet 2018-02-15” 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll 
28 februari 2018. 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2018-02-28 

  12 (13) 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 28

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommunchef 
Dnr: LKS 2018-088 

Kommunchefen informerar om: 

 Beslut om att upphöra underhåll på Lysekilsbanan, från och med
december 2018

 kommande hemvärnsövning 13-15 april

Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

 Genomförd krisledningsövning

 Sina kommande möten med Länsstyrelsen, bl.a. Havsplanering och Ren- och
attraktiv kust

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antecknar informationen. 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 29

Förslag till ny kommunrepresentation och arvodering i Bohuskustens 
vattenvårdsförbund 
Dnr: LKS 2017-867 

Bohuskustens vattenvårdsförbund har inkommit med förslag på ny 
kommunrepresentation i styrelsen samt arvodering av de ledamöter som 
representerar kommunerna. Förslaget innebär en minskning av antalet ledamöter 
från 17 till 11 där medlemskommunerna kommer att ha sex platser i styrelsen och 
medlemsföretagen fem platser. Göteborgs kommun föreslås ha två platser i styrelsen 
medan fyra ska utses av övriga kommuner enligt en klusterindelning. Lysekils 
kommun ingår i ett föreslaget kluster med Munkedals, Sotenäs och Uddevalla 
kommuner. Respektive kluster föreslås få en ordinarie ledamot och en ersättare i 
styrelsen. Det är upp till kommunerna att inbördes komma överens om hur 
representationen ska se ut. Vidare föreslås att varje kommun direkt arvoderar sina 
respektive ledamöter i styrelsen. Förändringen avses gälla från och med 2019. 

Förvaltningen delar bedömningen att det kan vara rimligt att minska styrelsens 
storlek. En styrelse med 11 ledamöter, varav sex från kommunsektorn, torde vara fullt 
tillräckligt för att administrera den samordnade recipientkontrollen som är 
förbundets huvuduppgift. 

Representationen i Bohuskustens vattenvårdsförbund för klustret Lysekil, Munkedal, 
Sotenäs och Uddevalla föreslås lösas genom att Västvatten AB utser en ordinarie 
styrelseledamot och att LEVA i Lysekil AB utser en ersättare till styrelsen. För att 
underlätta valberedningsarbetet föreslås vidare att båda bolagen får i uppdrag att utse 
representanterna inom sina respektive styrelser 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-09 
Skrivelse från Bohuskustens vattenvårdsförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslag till
ny kommunrepresentation samt arvodering för Bohuskustens
vattenvårdsförbund.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom att
Västvatten AB inom styrelsen utser en ordinarie ledamot till styrelsen för
Bohuskustens vattenvårdsförbund samt står för arvodering av denne.

3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger LEVA i Lysekil AB i
uppdrag att inom styrelsen utse en ersättare till styrelsen för Bohuskustens
vattenvårdsförbund samt stå för arvodering av denne från och med 2019.

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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