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Övriga närvarande:
Sara Chronvall. Landskapsarkitekt, del av § 113
Lars Henningsson, fastighetschef, del av § 113
Marie-Louise Bergqvist, avd. chef för service, del av § 113
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Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 113
Muntlig information
Kommunstyrelsen får muntlig information om följande ärenden:
-

Sara Chronvall, landskapsarkitekt lämnar information om den Gröna
strategin.

-

Lars Henningsson, fastighetschef redovisar kajbesiktningar gjorda i centrala
Lysekil

-

Magnus Andersson, ekonomichef redovisar ekonomisk analys avseende
verksamheten i Lysekils Hamn AB.

-

Ing-Marie Tjulander, utvecklingsledare informerar om förslag till nya
riktlinjer för intern kontroll.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 114
Månadsrapport juni 2017 för kommunstyrelseförvaltningen
Dnr:

LKS 2017-224

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla
information om ekonomiskt utfall varje månad förutom januari och juli.
Information lämnas här för kommunstyrelseförvaltningen om utfall efter juni månad.
Någon ny prognos har inte arbetats fram sedan föregående uppföljning (uppföljning 2
efter april). Förvaltningen kan dock konstatera att utfallet är fortsatt positivt och gör
ingen annan bedömning för helåret än att budgeten kommer vara i balans.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-23, med bilaga.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av månadsrapport juni 2017 för
kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

4 (22)

LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2017-09-06

§ 115
Månadsrapport juni 2017 för samhällsbyggnadsförvaltningen
Dnr:

LKS 2017-224

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla
information om ekonomiskt utfall varje månad förutom januari och juli.
Information lämnas för samhällsbyggnadsförvaltningen om utfall efter juni månad.
Någon ny prognos har inte arbetats fram sedan föregående uppföljning (uppföljning 2
efter april). Förvaltningen kan konstatera att utfallet till och med juni för hela
förvaltningen i stort sett överensstämmer med budget. Dock finns såväl positiva som
negativa avvikelser för de olika verksamheterna, vilket framgår av rapporten.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-23, med bilaga.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av månadsrapport juni 2017 för
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 116
Yttrande till kommunrevisorerna över granskningsrapport – Intern
kontroll vid fakturering av hyror och arrende
Dnr:

LKS 2017-271

PwC har på kommunrevisionens uppdrag genomfört en granskning av fakturering av
arrenden m.m. Granskningen har redovisats i rapporten ”Intern kontroll vid
fakturering av hyror och arrende”. Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen på
framförda synpunkter.
Vid granskningen har PwC funnit att fakturering av hyror och arrenden på
avdelningen för Mark och Gata (f.d. utvecklingsenheten) inom
samhällsbyggnadsförvaltningen inte uppfyller kravet på en god intern kontroll.
Bedömningen grundas på uppställda kontrollmål för granskningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av rapporten och delar de bedömningar
som redovisas. För att skapa hållbara processer avseende avtalshantering och
fakturering kommer förvaltningen att initiera ett särskilt projekt med stöd från
kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning. Utgångspunkten blir de förslag på
åtgärder som redovisas i revisionsrapporten.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-16, med bilaga.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som
sitt eget och överlämna det till kommunrevisionen. Kommunstyrelsens uppdrar åt
förvaltningen att återkomma med en lägesrapport i februari 2018.
Beslut skickas till
Kommunrevisorerna (inkl. tjänsteskrivelse)
PwC (inkl.tjänsteskrivelse)
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Mark och Gata
Ekonomiavdelningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 117
Yttrande över remiss av Förslag till regional plan för
transportinfrastrukturen 2018-2029
Dnr:

LKS 2017-496

Enligt beslut i mars 2017 gav regeringen i uppdrag åt Trafikverket att upprätta ett
förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet
för perioden 2018-2029. Länsplaneupprättarna fick samtidigt i uppdrag att för
respektive län upprätta förslag till länsplaner för regional transportinfrastruktur.
Lysekils kommun har tillsammans med de andra kommunerna i Fyrbodal enats om
att en framgångsfaktor vad avser transportinfrastrukturen är att agera långsiktigt och
i enighet. Medlemskommunerna och kommunalförbundet har därför beslutat att:


”Lagt kort ligger”, det vill säga att de inspel och prioriteringar som tidigare
gjorts ska gälla tills dess att dessa åtgärder och prioriteringar genomförts.



Färdigställandet av viktiga regionala transportstråk är en viktig
framgångsfaktor.

Lysekils kommun lämnar följande synpunkter:


De brister som identifierats och de förslag på åtgärdsområden samt fördelning
mellan åtgärdsområden som föreligger avspeglar förda diskussioner.



Trafikverket har bedrivit ett arbete med att identifiera vägar i regionen som
bör hålla en standard som klarar BK 4 (tidigare BK 74) klassificering. Att
åtgärda de i regionen identifierade vägarna har stor betydelse för näringslivet
och arbetet för detta bör ges hög prioritet under planperioden.



Avsnitt 2.1 och 6.1 i planen anger att vägstråken är centrala delar i regionens
transportsystem. De skapar ett samspel mellan stad och landsbygd samt
bättre anslutningar till övriga regioner. I stråken skapas också ökade
möjligheter till effektiv kollektivtrafik som är mer bärkraftig och ett steg mot
målen om ett hållbarare transportsystem. Lysekils kommuns uppfattning är
därför att angivna vägstråk bör prioriteras högt i det fortsatta arbetet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-04, med bilaga.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och
överlämna till Fyrbodal kommunalförbund.
Paragrafen förklaras omedelbar justerad.
Beslut skickas till
Fyrbodals kommunalförbund (inkl. tjänsteskrivelse)
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 118
Yttrande rörande Trafikverkets remiss - Upphörande av underhåll på
Lysekilsbanan, bandel 623 i Lysekils och Munkedals kommuner, Västra
Götalands län - dnr TRV 2017/51853
Dnr:

LKS 2017-527

Trafikverket har som målsättning att besluta om upphörande av underhåll av
Lysekilsbanan på bandel 623 mellan Munkedal och Lysekil.
Det tidigare Banverket har gjort en strategisk bedömning (2008-05-30, Fo84118/SA20) där de fastställde att trafiken på sträckan inte var tillräcklig. Företrädare
för Trafikverket och Lysekils kommun har träffats vid ett antal tillfällen och fört en
dialog kring Lysekilsbanan.
Lysekils kommun anser att det finns en risk att beslut fattas som kan stå i strid med
såväl nationella som regionala mål och strategier rörande fossilfria transporter och
andra miljömål.
Lysekils kommun anser att Lysekilsbanan bör rustas upp för att möjliggöra tågtrafik
med betydligt högre hastighet och därmed öka attraktiviteten för att använda banan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-10, med bilaga.
Yrkande
Ronald Rombrant (LP): att Lysekilspartiets förslag till yttrande daterat 2017-09-06
ersätter förvaltningens förslag till yttrande. (se yttrandet i reservationen)
Yngve Berlin (K) och Lars Björneld (L): Bifall till förvaltningens förslag.
Mats Karlsson (M): Bifall till förvaltningens förslag, avslag på Ronald Rombrants
yrkande.
Fredrik Häller (LP): Bifall till Ronald Rombrants yrkande.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på förvaltningens förslag mot Ronald Rombrants yrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Ronald Rombrants
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst till förvaltningens förslag
Nej-röst till Ronald Rombrants förslag
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster, 3 nej-röster och 1 som avstår beslutar kommunstyrelsen att bifalla
förvaltningens förslag.
Omröstningsbilaga
Ledamöter/tjg. ersättare
Parti
Jan-Olof Johansson
S

Ja
X

Lars Björneld

X

Ronald Rombrant

L
LP

Nej Avstår

X

Christina Gustafson

S

X

Mats Karlsson

M

X

Monica Andersson, tjg.

C

Fredrik Häller

LP

X

Patrik Saving, tjg.

LP

X

Elisabeth Larsson, tjg.

KD

X

Yngve Berlin

K

X

Krister Samuelsson
Summa

M

X

X

7

3

1

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och
överlämna till Trafikverket.
Reservation
Lysekilspartiet anmäler skriftlig reservation.
Beslut skickas till
Trafikverket (inkl. tjänsteskrivelsen)
Avdelningen för hållbar utveckling

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Utdragsbestyrkande:
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§ 119
Ekonomisk analys avseende verksamheten i Lysekils Hamn AB
Dnr:

LKS 2017-476

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-11, § 84 att ge kommunstyrelseförvaltningen i
uppdrag att genomföra en utredning av hamnverksamheten i Lysekils kommun
utifrån intentionerna i det direktiv som tagits fram av Lysekils Stadshus AB. För att
genomföra uppdraget anlitades SWECO som konsult.
Uppdraget redovisades till kommunstyrelsen 2017-05-03, § 72 i rapporten ”Lysekils
hamn vägval för framtiden”.
Kommunstyrelsen beslutade att utredningens förslag avseende hamnverksamhet,
verksamhetsformer och strategisk inriktning kompletteras med en;
 Fördjupad ekonomisk analys kopplat till förslagen och tillhörande scenarier
med ambitionen att redovisa analysen vid kommunstyrelsens sammanträde i
september.
Förvaltningens analys i denna tjänsteskrivelse omfattar Lysekils Hamn AB och
därutöver lämnas kommentarer kring eventuella framtida inriktningar och
organisering.
Hamnen bedrivs idag med en knapp ekonomisk marginal och har behov av
investeringar i underhåll av maskiner och anläggningar för fortsatt drift. Med
nuvarande kapacitet har hamnen svårt att konkurrera och få nya kunder med
långsiktiga affärsförbindelser. För att åstadkomma det behöver nya och större
investeringar göras för att långsiktigt säkra hamnens verksamhet. Med detta följer en
större ekonomisk risk för kommunen för borgensåtagande för lån i händelse av att
nya kunder inte kan attraheras.
Frågan gällande framtida organisering och inriktning för hamnverksamhet menar
förvaltningen behöver belysas mer. Frågan om kommunens ekonomiska risk i olika
vägval är en viktig del och det faktum att hamnklustret sysselsätter cirka 30-35
personer är en annan viktig del. Förvaltningen menar att nya beslut om inriktning
och organisering måste vägas mot detta.
Avtalet om nuvarande arrende är en annan fråga som också behöver ses över med
anledning av att kommunen med nuvarande konstruktion inte får täckning för
kapitaltjänstkostnaderna. Nuvarande avtal löper ut till årsskiftet men är inte uppsagt
varför det gäller även för 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-22.
Yrkande
Yngve Berlin (K): tilläggsyrkande att kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom
Stadshus AB:s uppmaning till Lysekils Hamns AB ”att gå vidare med att agera för att
teckna nya kundavtal avseende hamnverksamheten”.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Mats Karlsson (M), Fredrik Häller (LP) och Monica Andersson (C): Bifall till
förvaltningens förslag, avslag på Yngve Berlins tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på förvaltningens förslag.
Proposition på Yngve Berlins tilläggsyrkande mot avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på Yngve Berlins tilläggsyrkande mot avslag och
finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Kommunstyrelsens beslut


Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelseförvaltningens
ekonomiska analys avseende framtida hamnverksamheten enligt beslut
2017-05-03 § 72.



Kommunstyrelsen beslutar att tillsända Lysekils Stadshus AB analysen och
hamnutredningen för fortsatt dialog med Lysekils Hamn AB kring fortsatt
inriktning och organisering av hamnverksamheten



Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Lysekils Stadshus AB att återkomma
med förslag till inriktning och organisering av hamnverksamheten senast
2017-12-31 för vidare beslut i kommunfullmäktige.



Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Lysekils Stadshus AB att återkomma
med förslag om framtida hantering av arrendet för hamnverksamheten.

Beslut skickas till
Lysekils Stadshus AB (inkl. tjänsteskrivelsen)
Lysekils Hamn AB (inkl. tjänsteskrivelsen)
Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 120
Redovisning av kajbesiktningar i centrala Lysekil
Dnr:

LKS 2016-611

Under våren 2017 har Lysekils Handelshamn samt övriga kajer i Lysekil centrala
delar besiktigats. Dessa besiktningar har gjorts för att kunna säkerställa vilken status
de olika kajdelarna har. En viktig del av efterarbetet med besiktningarna har varit att
utifrån det resultat vi fått fram redovisa en kostnadskalkyl för att återställa kajerna
till ursprunglig nivå. Ett antagande som gjordes för att få en konsekvent bild av
kostnaderna var att alla kajer skulle återställa till sin ursprungliga standard och
kunna användas till det de var byggda för.
Under arbetet har även en prioritetsordning tagits fram. Detta för att kunna utföra
reparationerna i rätt följd utifrån nyttjandebehov och säkerhetsaspekter. Hänsyn har
även tagits till om någon kajdel skulle bli avsevärt mycket dyrare att reparera om man
väntar för länge med reparationsåtgärder.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-15, med bilaga.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
Kommunstyrelsen ger samhällbyggnadsförvaltningen i uppdrag att återkomma till
investeringsberedningen i de ofinansierade specifika objekten.
Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Fastighetsenheten
Ekonomiavdelningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 121
Exploatering Spjösvik Lyse Berga 3:1 m.fl.
Dnr:

LKS 2017-607

2012-04-02 tecknades ett femårigt exploateringsavtal mellan Lysekils kommun och
Markbygg AB avseende exploatering inom Spjösvik (Lyse-Berga 3:1 m.fl.).
Exploateringen skulle enligt avtalet ha varit påbörjad senast två år efter att avtalet
vunnit laga kraft samt avslutad senast fem år efter avtalets tecknande. Det senare
innebär att exploateringen skulle varit avslutad 2017-04-02 vilket inte har skett.
I det ursprungliga exploateringsavtalet ingick att Markbygg även skulle bygga ut
kommunalt VA till de befintliga fastigheterna i området. Förseningen av
genomförandet har medfört att flera befintliga fastigheter har fått vänta i flera år på
att få kommunalt VA, varav vissa även har ställt bankgarantier i detta syfte.
Förvaltningen föreslår att i den fortsatta processen avseende Spjösvik sker en
uppdelning mellan exploateringsområdet och den övriga VA-utbyggnaden.
Spjösvik, Lyse Berga 3:1 m.fl. föreslås övergå från utredningsområde enligt VAplanen till utbyggnadsområde och införlivas i det kommunala verksamhetsområdet
för vatten och avlopp. Därmed kan Leva i Lysekil AB starta utbyggnaden av
kommunalt VA i den befintliga bebyggelsen oberoende av exploateringen. För
exploateringsområdet genomförs en ny upphandling som även inkluderar VAutbyggnaden
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-22, med bilaga.
Yrkande
Ronald Rombrant (LP): Tilläggsyrkande att LEVA och/eller Mark och Gata
rekommenderas att skyndsamt ta kontakt med berörda fastighetsägare i Spjösvik.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på förvaltningens förslag.
Proposition på Ronald Rombrants tilläggsyrkande mot avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants tilläggsyrkande mot avslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelningen för
Mark och Gata i uppdrag att gå ut med en ny upphandling i syfte att genomföra
exploateringen av Spjösvik, Lyse Berga 3:1 m.fl.
Kommunstyrelsen beslutar att LEVA i Lysekil AB och/eller Mark och Gata
rekommenderas att skyndsamt ta kontakt med berörda fastighetsägare i Spjösvik.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Spjösvik, Lyse Berga 3:1
m.fl. införlivas i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp och ger
Leva i Lysekil AB i uppdrag att genomföra utbyggnaden.
Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Mark och Gata
LEVA i Lysekil AB
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 122
Ansökan om medfinansiering för Fiskekommunerna 2018 – 2020
Dnr:

LKS 2017-479

Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med
Västra Götalandsregionen samverkar för en positiv utveckling kring fiskerirelaterade
frågor. Nätverket utgör en viktig och relevant påverkansplattform inom
fiskerelaterade frågor. Fiskekommunerna ansöker om medfinansiering om
20 000 kr per år för perioden 2018 till 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-07-04.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inom ramen för kommunstyrelseförvaltningens budget
godkänna Fiskekommunernas ansökan om medfinansiering.
Beslut skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Fiskekommunerna

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 123
Svar på medborgarförslag om att göra kommunen mer tillgänglig för
besökare, företagare och turister
Dnr:

LKS 2016-729

Förslagsställaren önskar att området vid kommungränsen då man kommer med bil
från E6 Gläborg görs mer attraktivt, bland annat genom etablering av en rastplats
samt informationstavla.
I dag finns nio informationsskyltar runt om i kommunen, bland annat en vid Tempo i
Brodalen. Dessa står på kommunal och privat mark och uppdateras årligen genom ett
avtal mellan den kommunala turistinformationen och IT Simapdecor AB.
En inventering av tavlornas fysiska skick och placering genomfördes under 2014 och
en ny översyn planeras inom ramen för kommunens fokusområde ”Kom och upplev
Lysekil och vår unika livsmiljö”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-28.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till tjänsteskrivelsen anse
medborgarförslaget besvarad.
Beslut skickas till
Förslagsställaren (inkl. tjänsteskrivelsen)
Kommunstyrelseförvaltningen
Avdelningen för hållbar utveckling

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 124
Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelsens
förvaltningar.


Kommunstyrelsens ordförande
 Upprop för lokalt hållbart fiske
 Yttrande angående vägplan för ny väg 161





Yttrande över laglighetsprövning gällande samverkansavtal Fiskebäck
Överklaga beslut gällande Stockevik Grönskult
Flaggning vid Pride-festivalen
Yttrande till Preem AB gällande framtida drift av Preemraff



Kommunchefen
 Beslut om tilldelning - Mariedalsskolan



Ekonomichefen
 Beslut om tilldelning av kontrakt - köksutrustning



Personalchef
 Lokalt kollektivavtal gällande flextid för chefer



Administrativ chef
 Överlämna fullmakt till advokatbyrå



Avdelningschef för Plan- och bygg
 Överlämna överklagan gällande detaljplan Gamlestan



Upphandlare
 Inbjudan till deltagande i upphandling av personbilar

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll den 6 september 2017.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 125
Anmälningsärenden
Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-06-28
Protokoll från Havets Hus i Lysekil AB 2017-05-23
Protokoll från Lysekilsbostäder AB 2017-05-17
Årsstämma Lysekilsbostäder AB 2017-05-30
Protokoll Rambo AB 2017-04-28, 2017-05-30, 2017-06-09
Årsstämma Rambo AB 2017-04-28
Protokoll från SON 2017-06-20 § 127- ekonomisk åtgärdsplan (LKS 2017-224)
Regeringsbeslut – överklagan av avvisningsbeslut i ärende om strandskydd för
Lysekils kommun (LKS 2016-485)
Protokoll Västra Götalandsregionen - Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för
verksamhetsåret 2016
Skrivelse från personal kring ensamkommande och medlemmar i
Akademikerförbundet SSR i Lysekils kommun – Ersättningsnivåer viktigare än
behov? (LKS 2017-534)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll
6 september 2017.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 126
Information från kommunstyrelsens ordförande och kommunchef
Dnr:

LKS 2017-097

Kommunchefen informerar om:


Rekrytering av förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen pågår



Chef för avdelningen service har sagt upp sig, rekrytering ska påbörjas inom
kort
Chefsforum och chefsplattform
Medarbetarenkät kommer ut i höst
Begäran från socialnämnden kommer att behandlas inom uppföljningsrapport 3
som kommer på kommunstyrelsen sammanträde i oktober.





Kommunstyrelsens ordförande informerar om:






Samtliga partier kommer att få material för att lämna synpunkter om ÖP och
Blå ÖP arbetet.
Studiebesök på Korp & Son AB tillsammans med NäringslivsCentrum
Frukostmöte med svenskt näringsliv 13 september – näringslivsrankning
Kustkommunerna – Ren och Attraktiv kust
Möte inbokat gällande Hamnstranden

Övrig fråga lyfts om den gamla Foodia fabriken.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antecknar informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 127
Riktlinjer för intern kontroll
Dnr:

LKS 2017-588

Nya riktlinjer gällande intern kontroll för samtliga nämnder och bolagsstyrelser i
Lysekils kommun har utarbetats.
Riktlinjerna syftar till att det upprätthålls en tillfredsställande intern kontroll.
Avsikten är att nämndernas och bolagsstyrelsernas interna kontroll ska bli mer
enhetlig och överskådlig samt att arbetsprocessen blir kvalitetssäkrad. Riktlinjerna
innefattar rutiner för hur den interna kontrollen ska bedrivas och dokumenteras så
att det som ska göras blir gjort på det sätt som det är tänkt. Dokumentationen sker i
ett gemensamt digitalt system.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-15, med bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förvaltningens förslag
till riktlinjer för intern kontroll som ska gälla från 1 januari 2018.
Riktlinjerna ersätter tidigare Reglemente och anvisningar för intern kontroll,
diarienummer LKS 2014–004.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att samtliga nämnder och
bolagsstyrelser antar de gemensamma riktlinjerna.
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en organisation för den
interna kontrollen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 128
Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Dnr:

LKS 2016-053

Kommunfullmäktige har beslutat om regler för kommunalt partistöd i Lysekils
kommun. I reglerna framgår det bl.a. att partierna ska lämna årligen en skriftlig
redovisning.
Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet; att ge både allmänhet och
media möjlighet att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras
redovisning.
Samtliga partier har lämnat in redovisning av partistöd 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-17, med bilagor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningar av
partistöd för år 2016.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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