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Övriga närvarande:
Joakim Hagetoft, säkerhetssamordnare § 129
Jan-Erik Larsson, näringslivsutvecklare § 129
Magnus Andersson, ekonomichef §§ 129-145

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 129
Muntlig information
Kommunstyrelsen får muntlig information om följande ärenden:
-

Joakim Hagetoft, säkerhetssamordnare lämnar information om oljehändelse
som inträffade i försommaren efter att tjockolja läckte ut vid bunkring av ett
fartyg utanför Skagen.

-

Jan-Erik Larsson, näringslivsutvecklare informerar om arbetet med att få
Sveriges Lantbruksuniversitetets nya forskningsfartyg Svea till Gullmarskajen
i Lysekil.

-

Magnus Andersson, ekonomichef redovisar uppföljningsrapport 3 för Lysekils
kommun.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 130
Uppföljningsrapport 3 för kommunstyrelseförvaltningen
Dnr:

LKS 2017-224

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en uppföljningsrapport per 31 augusti
2017 avseende verksamhet och ekonomi.
En analys av kommunstyrelseförvaltningens kvalitetsfaktorer i de fyra perspektiven
Målgrupp, Verksamhet, Medarbetare och Ekonomi pekar på att verksamheten
fungerar på ett tillfredsställande sätt.
Sammantaget redovisar kommunstyrelseförvaltningen en relativt stor positiv
avvikelse mot budget till och med augusti på 3,8 mnkr. En stor del av detta beror på
att kommunens resurser för satsning på utvecklingsmålen inte har använts fullt ut
och samtidigt har några avdelningar haft vakanser som inte har blivit tillsatta. Under
hösten förväntas kostnaderna för detta att öka när resurser tas i anspråk och de
vakanta tjänsterna tillsätts, varför prognosen hamnar på en positiv avvikelse på
2,9 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-26, med bilaga.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 3 2017 för kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 131
Uppföljningsrapport 3 för samhällsbyggnadsförvaltningen
Dnr:

LKS 2017-224

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en uppföljningsrapport per 31 augusti
2017 avseende verksamhet och ekonomi.
En analys av samhällsbyggnadsförvaltningens kvalitetsfaktorer i de fyra perspektiven
Målgrupp, Verksamhet, Medarbetare och Ekonomi pekar på att förvaltningen till
stora delar fungerar på ett tillfredsställande sätt, även om utvecklingsbehov finns.
Sammantaget redovisar de delar av samhällsbyggnadsförvaltningen som
kommunstyrelsen ansvarar för ett överskott mot budget till och med augusti på
2,0 mnkr. För helåret bedöms utfallet bli ett överskott mot budget på 1,8 mnkr.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-26, med bilaga.
Yrkande
Ronald Rombrant (LP): Tilläggsyrkande att överskottet inom kostenheten återbetalas
till kunderna, att fastighetsenheten ska utföra underhållsarbete på fastigheterna
eftersom hyresgästerna har betalt för detta samt att det underskott som uppstår inom
samhällbyggnadsförvaltningen regleras genom överföring av överskott från
kommunstyrelseförvaltningen.
Christina Gustafson (S): Bifall till förvaltningens förslag, avslag på Ronald Rombrants
tilläggsyrkande.
Mats Karlsson (M): Bifall till Christina Gustafsons förslag.
Yngve Berlin (K): Bifall till Ronald Rombrants förslag.
Propositionsordning
Proposition på förvaltningens förslag.
Proposition på Ronald Rombrants m.fl. tilläggsyrkande mot avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. tilläggsyrkande och finner
att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkande.
Omröstning begärs.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Ronald Rombrants tilläggsyrkande
Nej-röst för avslag
Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster, 6 nej-röster och 1 som avstår beslutar kommunstyrelsen att avslå
tilläggsyrkandet.
Omröstningsbilaga
Ledamöter/tjg. ersättare
Parti
Jan-Olof Johansson
S
Lars Björneld
Ronald Rombrant

Ja

L
LP

Nej Avstår
X
X

X

Christina Gustafson

S

X

Mats Karlsson

M

X

Christer Hammarqvist

C

X

Fredrik Häller

LP

X

Catharina Hansson

LP

X

Elisabeth Larsson, tjg.

KD

Yngve Berlin

K

Krister Samuelsson, tjg.
Summa

M

X
X
X
4

6

1

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 3 2017 för samhällsbyggnadsförvaltningen.
Reservation
Lysekilspartiet lämnar skriftlig reservation.
Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Avdelning Mark- och Gata
Avdelningen för service

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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2017-10-06
RESERVATION mot Kommunstyrelsens i Lysekil beslut 2017-10-04 i ärende 2.
Uppföljningsrapport 3 för samhällsbyggnadsförvaltningen till förmån för
Lysekilspartiets eget förslag till yttrande:
_______________________________________________
Kommunens interna serviceenheter ska vid intern prissättning tillämpa
principen om självkostnad. Det vill säga intäkterna ska motsvara kostnaderna,
”kunderna” ska betala det som motsvarar de interna serviceenheternas
kostnader. Så låder kommunens nyligen antagna ekonomistyrningsprinciper, så
lyder också kommunens kostpolicy och kommunens regler för internhyror.
Kostenhetens överskott per 31/8 på 1 mkr - liksom överskottet som beräknas
uppstå under sista tertialet - ska enligt vår mening återbetalas till kunderna (läs
socialnämnden och utbildningsnämnden). Motivet för detta ställningstagande är
helt enkelt att alltför höga internpriser har tillämpats, vilket ju kostenhetens
överskott är ett bevis på. Vad överskottet sedan beror på spelar ju mindre roll,
överdebiteringen ska tillbaka till socialnämnden respektive utbildningsnämnden.
När fastighetsförvaltningens budget har varit för snålt tilltagen har Lysekils
kommun i alla tider löst detta genom att skjuta upp eller avstå från
fastighetsunderhåll. Vi har nyligen sett vilka fördyringar detta har lett till när det
gäller våra kajer. Vi är en lärande kommun, därför vill vi framöver istället se till
att vi underhåller våra byggnader och anläggningar.
Mot denna bakgrund yrkade Lysekilspartiet på att kommunstyrelsen skulle
besluta
att överskottet inom kostenheten skulle återbetalas till kunderna och att
fastighetsenheten SKA utföra underhållsarbete på fastigheterna eftersom
hyresgästerna har betalt för detta.
Den styrande minoriteten med S i spetsen har tänkt sig att hänskjuta eventuella
regleringar till den s k bokslutsberedningen, som våren 2018 ska avgöra om
socialnämnden och utbildningsnämnden ska få tillbaka överdebiterade medel.
Socialnämnden, som nu för fullt planerar för åtgärder för att få en budget i
balans 2017, gläds knappast över SMLC:s agerande i kommunstyrelsen. SMLC i
kommunstyrelsen sätter således sina kamrater i socialnämnden på pottkanten...
Ronald Rombrant (LP)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

7 (33)

LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2017-10-04

§ 132
Ansökan om planbesked för Dalskogen 1:39 m.fl., Gullmarsbadens
Camping, Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2017-087

En ansökan om planbesked för campingverksamhet på Dalskogen 1:39 m.fl. har
inkommit från Tollenäs Camping AB.
Företaget bedriver campingverksamhet, Gullmarsbadens camping, på fastigheterna
Dalskogen 1:11, 1:14 samt 1:15. Syftet med planen är att styra användningen inom
område för exempelvis servicebyggnader, stugor, villavagnar, husbilar och husvagnar.
I planen ska även möjligheten prövas att utvidga campingområdet som idag nyttjar
en relativt begränsad yta. Campingen omfattas även till stora delar av strandskydd
vilket begränsar användningsmöjligheterna.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-09, med bilagor.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om planbesked för Dalskogen
1:39 m.fl., Gullmarsbadens camping, och att i planarbetet pröva möjligheten
till utvidgning norrut mot Ulserödsvägen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen ges prioritet 3 i arbetsprogrammet
för detaljplaner och att arbetet med detaljplanen startar tidigast 2018-09-01.
Planarbetet beräknas därefter pågå i ca 1,5 år.
3. Kommunstyrelsen beslutar att ett plankostnadsavtal mellan den sökande och
kommunen ska upprättas samt att den sökande bekostar planarbetet.
4. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa avgiften för planbeskedet enligt
gällande taxa till 13 350 kronor.
Protokollsanteckning
Ordförande godkänner följande protokollsanteckning från Lysekilspartiet:
Lysekil kommun köpte hösten 2014 de tre fastigheterna Dalskogen 1:36 (där gamla
Coop-byggnaden ligger), Dalskogen 1:1 och Dalskogen 1:39.
Kommunen betalade 4,8 mkr för dessa fastigheter. Syftet med förvärvet var att
kommunen ansåg att dessa fastigheter var av ”strategisk betydelse”. Om sökande får
planbesked är sökande enligt tjänsteskrivelsen intresserade av att utvidga
campingområdet, vilket är skälet till varför de har framfört önskemål om att köpa del
av kommunens fastigheter Dalskogen 1:1 och 1:39.
Lysekilspartiet vill med denna protokollsanteckning understryka att beviljandet av
planbesked inte innebär något ställningstagande till överlåtelse av kommunens mark
på nämnda fastigheter.
Beslut skickas till
Avdelningen för Plan och bygg
Avdelningen för Mark och gata
Tollenäs Camping AB

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 133
Ansökan om medlemskap i Svenska Stadskärnor
Dnr:

LKS 2017-299

Sedan hösten 2015 arbetar Lysekils kommun aktivt med utveckling av ett attraktivt
centrum i centralorten Lysekil för både invånare och besökare genom projektet Urban
Platsinnovation. Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer
kunskap om hur centralorter ska utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare
och besökare.
Som ett stöd i centrumutvecklingsprocesser finns den nationella organisationen
Svenska Stadskärnor som verkar för att öka medvetenheten om stadskärnans
betydelse som tillväxtgenerator.
Ett medlemskap i Svenska Stadskärnor skulle för Lysekils kommun innebära ett
aktivt stöd i den fortsatta positiva utvecklingen av centralortens centrum och även
innebära kompetenshöjning i organisationen inför vidare arbete med kommunens
andra tätorter. Nätverket, kompetensen och process stödet som Svenska Stadskärnor
erbjuder ses av förvaltningen som en förutsättning för det vidare arbetet då det ger
möjligheter till resurseffektivitet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-12.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inom ramen för kommunstyrelseförvaltningens budget
ansöka om medlemskap i Svenska Stadskärnor.
Beslut skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen/avd. för hållbar utveckling

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 134
Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelsens
förvaltningar.


Kommunchefen
 T.f. kommunchef för tiden 27 september till 4 oktober 2017



Ekonomichefen
 Inbjudan till samordnad upphandling av livsmedel 2019



Avdelningschef för Plan- och bygg
 Överlämna överklagan gällande VA-område Gullmarsbaden

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll den 4 oktober 2017.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 135
Anmälningsärenden
Protokoll från Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-08-23
Protokoll från Lysekilsbostäder 2017-09-13
Protokoll från Lysekils Hamn AB 2017-08-29
Protokoll från Kooperativa hyresrättsföreningen 2017-08-23
Skrivelse om översvämningar i Skalhamn (LKS 2017-589)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll
4 oktober 2017.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 136
Information från kommunstyrelsens ordförande
Dnr:

LKS 2017-097

Kommunstyrelsens ordförande informerar om:






Ägarsamråd Rambo AB
Utbildningen om hot och våld för förtroendevalda
Möte med presidierna i Munkedal, Sotenäs och Lysekil om de gemensamma
nämnderna
Möte med Norra hälso- och sjukvårdsnämndens presidium
Möte med Ren och attraktiv kust

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antecknar informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 137
Uppföljningsrapport 3 2017 för Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2017-224, LKS 2017-511

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 3 per 31 augusti
2017. Rapportering sker efter den nya styrmodellen och omfattar kommunens
kvalitetsfaktorer för att säkerställa grunduppdraget, ekonomi, personal och
åtgärdsrapportering för arbetet med utvecklingsmålen. Rapporten omfattar också
kommunens nämnder, styrelse och bolag, vilka har lämnat en sammanfattande
redogörelse för verksamheten, ekonomi och åtgärder för budget i balans.
Rapporten innehåller också sammanställd redovisning och utgör det delårsbokslut
som kommunens ska upprätta. Kommunen har en budget i balans, men det skiljer sig
mellan nämnderna.
Socialnämnden prognos för helåret är 15,7 mnkr negativ i förhållande till budget.
Kommunstyrelseförvaltningen kan konstatera att de beslut om åtgärder som
nämnden har tagit hittills inte har gett effekt.
Socialnämnden har i beslut 2017-06-20, § 129 begärt av kommunstyrelsen extra
resurser motsvarande tre årsarbetare. Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att
detta inte är möjligt eftersom de ramar som finns gäller utifrån kommunens
övergripande resultatmål. Några budgeterade reserver finns inte.
Samtliga nämnder har behandlat uppföljningsrapporten 3, innan kommunstyrelsens
sammanträde.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-25, med bilagor.
Yrkande
Ronald Rombrant (LP):
Avslag på förvaltningens förslag om att avslå socialnämndens begäran om extra
resurser och istället föreslå kommunfullmäktige att bifalla socialnämndens begäran
om resursförstärkning för att öka bemanningen inom Barn och Unga. Detta ska
finansieras i första hand genom att ianspråkta kommunstyrelsens/kommunstyreselförvaltingens avsatta resurser för arbetet med utvecklingsmålen –
där satsningar på just barn och unga utgör ett av målen - i andra hand genom att
budgeterat resultat minskas med 1,8 mkr.
Tilläggsyrkande att kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att omedelbart kalla
socialnämndens presidie till ett uppsiktsmöte med anledning av att nämndens
prognos från juni har försämrats från – 6 mkr till -16 mkr.
Yngve Berlin (K):
Bifall till förvaltningens förslag att godkänna uppföljningsrapport 3.
Avslag på att uppmana socialnämnden som prognostiserar budgetunderskott att vidta
åtgärder för att uppnå budgetbalans.
Avslag på förvaltningens förslag om att avslå socialnämndens begäran om extra
resurser, och istället bifalla begäran om extra resurser från socialnämnden.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

13 (33)

LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2017-10-04

Christina Gustafson (S), Mats Karlsson (M), Christer Hammarqvist (C) och Lars
Björneld (L): Bifall till förvaltningens förslag, avslag på Ronald Rombrants och Yngve
Berlins förslag.
Propositionsordning
Proposition på Christina Gustafsons m.fl. förslag att godkänna uppföljningsrapport 3.
Proposition på Christina Gustafsons m.fl. förslag att uppmana socialnämnden som
prognostiserar budgetunderskott att vidta åtgärder för att uppnå budgetbalans mot
Yngve Berlins avslagsförslag.
Proposition på Christina Gustafsons m.fl. förslag att avslå socialnämndens begäran
om extra resurser mot Ronald Rombrants och Yngve Berlins förslag om att
kommunfullmäktige bifaller socialnämndens begäran om resursförstärkning.
Proposition på Ronald Rombrants tilläggsyrkande att kommunstyrelsens ordförande
ges i uppdrag att omedelbart kalla socialnämndens presidie till ett uppsiktsmöte mot
avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Christina Gustafsons m.fl. förslag att godkänna
uppföljningsrapport 3 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på Christina Gustafsons m.fl. förslag att uppmana
socialnämnden som prognostiserar budgetunderskott att vidta åtgärder för att uppnå
budgetbalans mot Yngve Berlins avslagsförslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Christina Gustafsons m.fl. förslag.
Ordförande ställer proposition på Christina Gustafsons m.fl. förslag att avslå
socialnämndens begäran om extra resurser mot Ronald Rombrants och Yngve
Berlins förslag om att kommunfullmäktige tillstyrker socialnämndens begäran om
resursförstärkning och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christina
Gustafsons m.fl. förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Christina Gustafsons m.fl. förslag.
Nej-röst för Ronald Rombrants och Yngve Berlins förslag.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

14 (33)

LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2017-10-04

Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster, 4 nej-röster och 1 som avstår beslutar kommunstyrelsen enligt
Christina Gustafsons m.fl. 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

Christer Hammarqvist

C

X

Fredrik Häller

LP

X

Catharina Hansson

LP

X

Elisabeth Larsson, tjg.

KD

Yngve Berlin

K

Krister Samuelsson, tjg.
Summa

M

X
X
X
6

4

1

Fortsatt proposition
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants tilläggsyrkande att
kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att omedelbart kalla socialnämndens
presidie till ett uppsiktsmöte mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att
avslå tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Ronald Rombrants tilläggsyrkande.
Nej-röst för avslag.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå tilläggsyrkandet.
Omröstningsbilaga
Ledamöter/tjg. ersättare
Parti
Jan-Olof Johansson
S
Lars Björneld
Ronald Rombrant

Ja

L
LP

Nej Avstår
X
X

X

Christina Gustafson

S

X

Mats Karlsson

M

X

Christer Hammarqvist

C

X

Fredrik Häller

LP

X

Catharina Hansson

LP

X

Elisabeth Larsson, tjg.

KD

Yngve Berlin

K

Krister Samuelsson, tjg.
Summa

M

X
X
X
4

7

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Uppföljningsrapport 3
2017 för Lysekils kommun.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana socialnämnden som
prognostiserar budgetunderskott att vidta åtgärder för att uppnå budgetbalans.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår socialnämndens begäran om extra resurser.
Reservation
Yngve Berlin (K) anmäler blank reservation.
Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Socialnämnden

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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2017-10-06
RESERVATION mot Kommunstyrelsens i Lysekil beslut 2017-10-04 i ärende 8.
Uppföljningsrapport 3 för Lysekils kommun till förmån för Lysekilspartiets eget
förslag till yttrande:
_______________________________________________
Socialnämnden uppdrog våren 2017 åt en konsult att tillsammans med
personalen inom avdelningen IFO respektive enheten för Barn och Unga (BoU)
att genomlysa verksamheten inom BoU. Ett av motiven med genomlysningen var
att belysa kostnaderna för denna verksamhet, vilka i jämförelse med andra
kommuner är mycket höga. Konsulten avrapporterade den gediget utförda
genomlysningen för socialnämnden i juni. Bland rekommendationerna var att
bemanningen måste utökas med två socialsekreterare och en utredningsresurs
för att enheten bl a skulle kunna jobba mer förebyggande.
Socialnämnden beslutade 2017-06-20:
”Socialnämnden beslutar att godkänna en utökning av
personalresurs till individ och familjeomsorgens barn- och
ungdomsenhet motsvarande 3,o årsarbetare. Beslutet gäller under
förutsättning att kommunstyrelsen beviljar erforderliga resurser.
Socialnämnden beslutar att begära hos kommunstyrelsen om en
utökning av ekonomiska resurser för ovanstående personalbehov.”
Vi i Lysekilspartiet vill att kommunen går från att i efterhand lappa och laga till
att arbeta mycket mer förebyggande och proaktivt. Därför vill vi bl a göra
satsningar på förebyggande verksamheter, såsom exempelvis de satsningar som
föreslagits från socialnämndens sida när det gäller enheten Barn och Unga. Vi är
beredda att ta vissa ”initiala” kostnader för att på sikt dels få ned kostnader men
dels också för att skapa en rimlig arbetsmiljö.
Vi vill uppmuntra de initiativ som tas av personalen inom socialförvaltningen. Vi
vill också gentemot skattebetalarna kunna försvara oss, här har en utredning
kostat närmar trehundratusen kronor, klart vi måsta se till att få avkastning på
dessa kostnader!
Mot denna bakgrund tycker vi att det är beklämmande av den styrande
minoriteten i kommunstyrelsen att rakt av säga nej till socialnämndens
hemställan om mer resurser för ovan beskrivna ändamål. (Sedan ställer vi oss
frågan om det inte är fullmäktige som ska fatta ett slutligt beslut i denna fråga, vi
menar att kommunstyrelsen endast är ett beredande organ).
Lysekilspartiet yrkade också på att kommunstyrelsens ordförande skulle ges i
uppdrag att omedelbart kalla socialnämndens presidie till ett särskilt
uppsiktsmöte med anledning av att nämndens prognos från juni har försämrats
från – 6 mkr till -16 mkr. Även detta förslag röstades ned av SMLC.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen ansvar för uppsikten av
nämnderna. Den stora underskottsprognos som socialnämnden uppvisar är
mycket allvarlig. Att då inte ens kalla till ett uppsiktsmöte är minst sagt
förvånande.
SMLC:s ledarskap ger minst sagt ett förvirrat intryck, i ena fallet vill man visa sig
på styva linan genom en irrationell och fyrkantig budgetdisciplin, i andra fallet
agerar man med en anmärkningsvärd slapphet och passivitet när det gäller att
följa upp socialnämndens underskott.
Ronald Rombrant (LP)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 138
Vision Lysekil 2030
Dnr:

LKS 2016-332

Enligt Lysekils kommuns styrmodell utgör visionen och värdegrunden tillsammans
med kommunala och statliga styrdokument grunden för verksamhetens uppdrag
(grunduppdraget). Visionen ska ange ett framtida önskvärt tillstånd och resultat på
lång sikt (10 år eller mer). Den ska ge inriktning och energi för utvecklingsarbetet och
visa vägen till en bättre verksamhet och ett bättre Lysekil.
Visionen har arbetats fram i workshops med politiker och tjänstemän i kommunen
med svaren från enkäten Lysekil 2030 som ett viktigt underlag. Efter återremiss från
kommunstyrelsen i maj 2017 har förslaget till vision varit publicerat på kommunens
hemsida med möjlighet till att lämna synpunkter. Förvaltningen har även informerat
om förslaget i samband med seglingsveckan i augusti.
Med tanke på visionens syfte, att ge en övergripande inriktning för kommunens
utveckling, bör kommunfullmäktige besluta att den ska gälla för hela kommunkoncernen, dvs. de av kommunen helägda bolagen inom Lysekils Stadshus AB.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-15, med bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Vision Lysekil 2030
samt att denna ska gälla även för de av kommunen helägda bolagen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

19 (33)

LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2017-10-04

§ 139
Revidering av styrdokument för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Dnr:

LKS 2017-443

Syftet med förändringen av de styrande dokumenten är föranlett av:




Tillkommande kostnader för nya brandstationer vilka respektive kommun ska
ansvara för
Att effektivisera verksamheten och hålla kostnaderna nere genom att minska
antalet revisorer
Ny kommunallag som träder i kraft 2018-01-01

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-12, med bilagor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna bifogat
förslag till förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna bifogat förslag
till reglemente för förbundsdirektionen i Räddningstjänstförbundet Mitt
Bohuslän.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna bifogat förslag
till revisionsreglemente för Mitt Bohusläns räddningstjänstförbund.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att föreslagna ändringar ska
gälla från 1 januari 2018 då ny kommunallag träder i kraft.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 140
Ändrade ägarförhållande RAMBO AB
Dnr:

LKS 2017-678

Vid ägarsamrådet för RAMBO AB 2017-03-17 enades de fyra ägarkommunernas
respresentanter att undersöka förutsättningar för ett förändrat ägarförhållande i
bolaget så att de fyra ägarkommunerna efter förändringen äger lika stor andel av
bolaget (antal aktier).
Vid ägarsamrådet 2017-09-15 enades kommunernas reperesentanter om att föra
frågan vidare till kommunfullmäktige för beslut i repsektive kommun. En
avsiktsförklaring underteckandes också där viljan att genomföra förändringen
uttrycks tillsammans med ett antal vilkor som man enats om.
Förändringen innnebär att Lysekils kommun frånträder sig 13,2 procent av sina
aktier i bolaget (från 38,2 % till 25 % ägande). Priset för att överlåta aktierna har satts
till 12,6 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-15, med bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den gemensamt
skrivna avsiktsförklaringen bilaga 1
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om förändringar i
bolagsordningen enligt bilaga 2 inklusive föreslagen aktiesplit enligt bilaga 3
samt aktieägaravtalet enligt bilaga 4
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att påteckna
aktieöverlåtelseavtal enligt bilaga 5
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utlysa en extra
bolagsstämma i bolaget för att anta en ny Bolagsordning
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 141
Riktlinjer för arbetet med ständiga förbättringar i Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2017-668

I kommunfullmäktiges budget för 2017 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
riktlinjer för kommunens arbete med ständiga förbättringar.
Riktlinjerna och kvalitetspolicyn ska vara ett stöd för chefer samt säkerställa att det
pågår ett ständigt förbättringsarbete i kommunens verksamheter. Riktlinjerna
kompletterar styrmodellen och utgår ifrån kommunens övergripande vision och
värdegrund. Riktlinjerna ska också ses som en vägvisare för hur planering,
uppföljning och utveckling av verksamheten ska bedrivas.
Det handlar om att alla medarbetare, i enlighet med kommunens utvecklingsmål,
”Lysekils kommun ska vara en kreativ och kompetent organisation”, ska bidra till en
kreativ och kompetent organisation och uppmärksamma kvalitén i den dagliga
verksamheten. Chefer och medarbetare måste arbeta mot samma mål och
tillsammans förbättra och utveckla verksamheten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-13, med bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förvaltningens förslag
till riktlinjer för arbete med ständiga förbättringar i Lysekils kommun.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

22 (33)

LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2017-10-04

§ 142
Förslag till sammanträdeskalender för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige år 2018
Dnr:

LKS 2017-640

Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdeskalender för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 2018 enligt nedan.
Förvaltningen har tagit hänsyn till de ekonomiska uppföljningarna i mars, maj och oktober.
Förvaltningen har även tagit hänsyn till Kommuninvest föreningsstämma i april, därav
flyttas kommunstyrelsemöte till en tisdag, den 24 april.
Kommunfullmäktiges beslut gällande budget 2019 föreslås onsdagen den 20 juni med start
kl. 15.00.
Kommunstyrelsen
(onsdagar kl. 9.00, om inget
annat anges i kallelsen)

Kommunfullmäktige
(torsdagar kl. 17.30, om inget
annat anges i kallelsen)

31 januari

15 februari

28 februari

15 mars

28 mars
(uppföljning 1)
24 april
(OBS! tisdag)
30 maj
(uppföljning 2)

19 april
17 maj
20 juni
(OBS! onsdag kl. 15.00)

27 juni
5 september

20 september

3 oktober
(uppföljning 3)
18 oktober – Ny
mandatperiod
25 oktober
7 november

22 november

28 november

13 december

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-04.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till
sammanträdeskalender år 2018 för kommunstyrelsen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt förvaltningens
förslag till 2018 års sammanträdeskalender för kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 143
Förslag till ny taxa enligt tobakslagen i Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2017-653

Miljönämnden i mellersta Bohuslän och miljöenhet har det senaste året börjat jobba
mer med tobakstillsyn. Tillsynen innebär besök på skolgårdar, kontrollköp av tobak
och vanliga tillsynsbesök. För tillfället har miljöenheten 76 registrerade verksamheter
som säljer tobak i våra kommuner. Miljöenheten har märkt att tiden för tillsyn av
tobak överskrider en timme. För att kunna utföra tillsynen på tillfredställande sätt
anser miljöenheten att man behöver utöka tillsynstiden från en till två timmar.
Avgiften skulle då totalt hamna på 1972kr/år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-11, med bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera taxan enligt tobakslagen
så att årsavgiften för tobaksförsäljning motsvarar två timmars handläggning.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 144
Förslag till ny taxa enligt Lag (2017:435) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare i Lysekils kommun samt delegation av tillsyn
Dnr:

LKS 2017-650

En ny lag om e-cigaretter (Lag (2017:425) trädde i kraft den 1 juli 2017.
Denna lag innehåller bestämmelser om anmälan, produktkrav, försäljning och
marknadsföring av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Ansvaret för den omedelbara tillsynen av e-cigarettförsäljningen ligger på
kommunen. Ansvaret för övrig försäljningstillsyn det vill säga tobak och läkemedel
ligger idag hos Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Samhällsbyggnadsförvaltningen
anser att miljönämnden är den kommunala myndigheten som är bäst lämpad att
ansvara för tillsynen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-11, med bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny taxa enligt Lag (2017:435)
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i Lysekils kommun samt ge
Miljönämnden i mellersta Bohuslän delegation att utföra tillsyn enligt denna
lagstiftning.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 145
Revidering av valdistriktsindelning för Brastads tätort och landsbygd
Dnr:

LKS 2017-666

Kommunstyrelseförvaltningen har med hjälp av kommunens GIS-ingenjör utfört en
översyn av kommunens valdistrikt och röstberättigade.
Översynen har resulterat i ett förslag till ändrad geografisk indelning av valdistrikten i
Brastad, tätort och landsbygd, i syfte att få en mer logisk gränsdragning och en
jämnare fördelning av antalet röstberättigade mellan dessa två distrikt.
Väg 162 som går genom Brastads samhälle är en mer naturlig gränsdragning och ger
en bättre fördelning av befolkningen. Det innebär ett nytt förslag på valdistriktsnamn,
Brastad tätort byter till Brastad väster och Brastad landsbygd byter till Brastad
öster.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-14, med bilagor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt upprättat förslag till
ny valdistriktsindelning för Brastads tätort och landsbygd.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 146
Svar på medborgarförslag - Djuphamn i Saltkällefjorden
Dnr:

LKS 2017-612

Ett medborgarförslag har inlämnats om att anlägga en djuphamn vid Saltkällefjorden.
Att anlägga en djuphamn vid Saltkällefjorden är ett mycket stort och omfattande
arbete, både i tid och pengar.
Frågan om möjligheter att anlägga en djuphamn i Brofjorden har utretts av Sweco på
uppdrag av Västra Götalandsregionen och Lysekils kommun under 2015.
Den utrednings som gjordes av Sweco visade på att utan malmen fanns för små
godsvolymer för att motivera att gå vidare med frågan om djuphamn i Brofjorden.
Förvaltningen är av uppfattningen att denna bedömning sannolikt också gäller för en
djuphamn i Saltkällefjorden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-12, med bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med hänvisning till förvaltningens
tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 147
Svar på motion från Lysekilspartiet om att ansöka om sänkt
rösträttsålder i kommunalval
Dnr:

LKS 2016-854

Jeanette Janson och Patrik Saving, Lysekilspartiet har i en motion 2016-12-19
föreslagit att Lysekils kommun ansöker om att bli försökskommun som ger rösträtt
från 16 års ålder vid kommunalvalen 2018 och 2022.
Det är inte aktuellt med försök i någon kommun valåret 2018 då
Kulturdepartementet som är ansvarigt departement fortfarande har ärendet under
beredning och något beslut har inte fattats i frågan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-20, med bilagor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 148
Svar på motion från kommunistiska partiet om kortare arbetstid för
kommunens vårdpersonal
Dnr:

LKS 2017-188

Britt-Marie Kjellgren och Stig Berlin, kommunistiska partiet har väckt en motion om
kortare arbetstid för vårdpersonal. Kommunfullmäktige remitterade motionen 201703-16, § 39 till kommunstyrelsen och socialnämnden. Socialnämnden har behandlat
motionen 2017-08-31, § 155.
Kommunistiska partiet föreslår därför att socialförvaltningen får i uppdrag att
påbörja arbetet att införa 30-timmars vecka för vårdpersonalen inom
socialförvaltningen med bibehållen lön. Medel för att finansiera denna förändring i
anställningsvillkoren måste tillföras budgeten.
Lysekils kommun ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare med god kvalitet i
verksamheterna. Genom att erbjuda heltidsanställningar ökar möjligheterna att
säkerställa en hållbar kompetensförsörjning. Med en ökad sysselsättningsgrad skapas
också en ökad kontinuitet vilket bidar till god kvalitet i verksamheterna. Att erbjuda
heltidsanställning är även ett viktigt led i jämställdhetsarbetet.
Från 2017 fram till 2021 är det angeläget att fokusera på genomförandet av
heltidsanställningar. Att införa sex timmars arbetsdag samtidigt som genomförandet
av heltidsanställningar tar även ekonomiska och personella resurser i anspråk.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-20, med bilagor.
Yrkande
Yngve Berlin (K): Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen om kortare arbetstid för kommunens vårdpersonal.
Propositionsordning
Proposition på förvaltningens förslag mot Yngve Berlins förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Yngve Berlins förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om kortare
arbetstid för kommunens vårdpersonal.
Reservation
Yngve Berlin (K) anmäler blank reservation.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 149
Svar på motion från vänsterpartiet om hur Lysekils kommun ska hantera
ensamkommande som fyller 18 år eller som av Migrationsverket anses
vara över 18 år
Dnr:

LKS 2017-210

Håkan Smedja och Martin Hermansson, vänsterpartiet föreslår i en motion 2017-0315 sammanfattningsvis att ensamkommande barn och ungdomar vilka fyllt 18 år eller
blivit åldersuppskrivna av Migrationsverket ska få bo kvar på HVB-hem och behålla
sin gode-man. Man föreslår vidare att dessa barn och ungdomar ska få stanna i
kommunen till dess att de avslutat sina gymnasiestudier även om de fyllt 18 år.
Med anledning av förändrade statliga bidrag till kommuner för nyanlända beslutade
Socialnämnden 2017-08-31 att alla unga som enligt Migrationsverket fyllt 18 år ska
övergå i Migrationsverkets ansvar. Varje enskilt ärende ska dock bedömas
individuellt huruvida behov i enlighet med LVU föreligger.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-20, med bilagor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 150
Obesvarade medborgarförslag - redovisning hösten 2017
Dnr:

LKS 2017-196

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29 a, ska kommunstyrelsen två gånger
om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober.
Kommunstyrelsen har 28 öppna och pågående medborgarförslag. Sedan
redovisningen i fullmäktige april 2017 har det inkommit 7 nya medborgarförslag och
4 förslag är besvarade.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-19, med bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av
obesvarade medborgarförslag hösten 2017.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2017-10-04

§ 151
Obesvarade motioner - redovisning hösten 2017
Dnr:

LKS 2017-196

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, ska kommunstyrelsen två gånger om
året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober.
Kommunstyrelsen har 59 pågående och öppna motioner. Sedan redovisningen i
fullmäktige april 2017 har det anmälts 6 nya motioner och 8 motioner är besvarade.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-19, med bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av
obesvarade motioner hösten 2017.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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