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§ 67
FÖRSLAG TILL REVIDERADE LOKALA AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR
LYSEKILS KOMMUN
Dnr: LKS 2015-060
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-26, § 15 beslutade fullmäktige att gå
vidare med inriktningsförslag som innebär frivillig utsortering av matavfall och
hemsortering med fyrfackskärl, respektive insamling i brunt och grönt sopkärl.
Rambo har med anledning av beslutet, i sin genomgripande översyn av föreskrifterna,
infört hämtningsabonnemang och hämtningsintervall i enlighet med fullmäktiges
inriktningsbeslut.
Nuvarande insamlingssystem med hämtning av hushållsavfall i säck uppfyller inte
nuvarande krav på bra arbetsmiljö för renhållningsarbetarna i Lysekil.
Insamlingssystemet behöver därför förändras.
Beslutsunderlag
Rambo AB tjänsteskrivelse med bilagor.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förslaget remitteras för samråd till de förvaltningar
och kommunala bolag som kan ha ett väsentligt intresse i saken.
Kommunstyrelsen beslutar att förslaget ställs ut till granskning i kommunhusets
Medborgarrum under fyra veckor i augusti 2015 för att möjliggöra för
fastighetsinnehavare och andra berörda kommunmedborgare – helårsboende såväl
som fritidsboende – att ta del av förslaget och lämna eventuella synpunkter
Beslutet skickas till
Rambo AB (f.v.b.)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 68
PROJEKTDIREKTIV FÖR NY ÖVERSIKTSPLAN
Dnr: LKS 2015-223
Plan- och bygglagen (PBL) 3 kap 1§ anger att varje kommun ska ha en aktuell
översiktsplan. Nuvarande översiktsplan för Lysekils kommun är antagen 2006-06-21.
Lysekils kommun har via boendestrategin, som antogs av kommunfullmäktige
2013-06-28, beslutat att arbetet med att ta fram en ny ÖP ska inledas tidigast 2014.
I december 2014 beslutade kommunfullmäktige att inte aktualitetsförklara gällande
ÖP vilket föranledde att ett förberedande arbete inför en ny ÖP nu påbörjats.
För att tydliggöra och politiskt förankra hur det omfattande arbetet med en ny ÖP ska
gå till så har ett projektdirektiv tagits fram av en tjänstemannastyrgrupp.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-11 med bilaga.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna projektdirektivet och uppdra åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja arbetet med en ny översiktsplan i enlighet
med direktivet.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 69
FLYTT AV HANTERINGEN AV DETALJPLANER FRÅN
KOMMUNSTYRELSEN TILL BYGGNADSNÄMNDEN
Dnr: LKS 2015-250
Innan ansvaret för detaljplanering flyttades till kommunstyrelsen så låg hela
planverksamheten under dåvarande miljö- och byggnadsnämnden. Den politiska
situationen då ledde till att ansvaret flyttades över till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen är dock hårt belastat med ett brett ansvarsområde och många
ärendetyper att hantera. Detta har föranlett uppdraget till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till och beskriva konsekvenser av en överflyttning av
hanteringen av detaljplaner från Kommunstyrelsen tillbaka till byggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen kommer fortsatt att ha det övergripande ansvaret för såväl
detaljplanering som översiktsplanering.
Kommunstyrelsen kommer fortsatt att fatta beslut om att bevilja eller avslå
planbeskedsansökningar och att godkänna detaljplaner inför antagande i
kommunfullmäktige. Nämnden får dock, anta en plan som inte är av stor vikt eller
har principiell betydelse.
Byggnadsnämnden föreslås även sköta övrig hantering av detaljplaner med undantag
för möjligheten att avbryta planarbeten där exploatören motsätter sig ett avbrytande.
Denna beslutsrätt föreslås fortsatt ligga kvar hos kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-19
Yrkande
Jan-Olof Johansson (S): bifall till förvaltningens förslag samt tilläggsyrkande att
hanteringen av detaljplaner flyttas från kommunstyrelsen till byggnadsnämnden
enligt redovisat förslag.
Mats Karlsson (M), Inge Löfgren (MP), Ronald Rombrant (LP) och Lars Björneld
(FP): bifall till förvaltningens förslag och till Jan-Olof Johanssons yrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att hanteringen av detaljplaner flyttas från
kommunstyrelsen till byggnadsnämnden enligt redovisat förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att budgeten för planverksamheten i sin helhet ska
ligga kvar hos kommunstyrelsen. Konsekvenserna av beslutet ska följas upp under
hösten 2016 för att om nödvändigt möjliggöra omfördelning av budgetramarna för
budgetåret 2017.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 70
REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN
Dnr: LKS 2015-285
Förslag till nytt reglemente för byggnadsnämnden har tagits fram med anledning av
att flytta tillbaka hanteringen av detaljplaner till byggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen har det fortsatta övergripande ansvaret för såväl detaljplanering
som översiktsplanering.
Det nya reglementet som föreslås för byggnadsnämnden innebär att
kommunstyrelsen fortsatt fattar beslut om att bevilja eller avslå
planbeskedsansökningar och att godkänna detaljplaner inför antagande i
Kommunfullmäktige. Nämnden får dock, med stöd av PBL 5 kap 27§, anta en plan
som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-29.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till nytt reglemente för
byggnadsnämnden. Reglementet gäller omedelbart efter att kommunfullmäktiges
protokoll har justerats.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 71
YTTRANDE TILL KOMMUNREVISIONEN ÖVER
GRANSKNINGSRAPPORT ”AVTAL MED KOMMUNCHEFEN I LYSEKILS
KOMMUN”
Dnr: LKS 2015-085
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört engranskning av avtal med
kommunchefen. Rapporten har överlämnats till kommunstyrelsen för beaktande och
till kommunfullmäktige för kännedom. Revisorerna önskar svar på framförda
synpunkter.
I rapportens sammanfattning framförs bedömningen, att kommunstyrelsens regler
och rutiner inte är ändamålsenliga. PwC föreslår därför, att kommunstyrelsen
reviderar samtliga styrdokument och delegationsordning och åtgärdar övriga brister
som framkommit i granskningen. Enligt rapporten har inte kommunstyrelsen och
ledande tjänstemän uppmärksammat och åtgärdat påtalade brister vilket innebär, att
den interna kontrollen inte har varit tillräcklig. För detta är kommunstyrelsen
ansvarig.
Kommunstyrelsen delar i huvudsak den beskrivning av händelseförloppet och den
redovisning av brister i styrdokument som framförs i rapporten. Detta blev väldigt
tydligt i samband med styrelsens behandling av det avtal som kommunstyrelsens
ordförande träffat med kommunchefen på styrelsens sammanträde 8 oktober 2014.
I gällande styrdokument saknades stöd för handläggningen och beslutsfattandet i en
sådan uppkommen situation.
Beslutsunderlag
Rapport från PwC 2015-02-17
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-16
Yttrande
Mats Karlsson (M) och Ronald Rombrant (LP): bifall till förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta t.f. kommunchefens tjänsteskrivelse som sin egen
och överlämna den till kommunrevisionen.
Beslutet skickas till
PwC (inkl. yttrandet)
Kommunrevisionen (inkl. yttrandet)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 72
FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING –
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Dnr: LKS 2015-293
Inför den nya mandatperioden har frågor kring den politiska organisationen,
reglementen och delegationsordningar samt frågor kring utformningen av den
kommunala organisationen varit föremål för omfattande överläggningar.
Kommunfullmäktige har nu ”satt” den politiska organisationen och revideringen av
det gemensamma reglementet för nämnder och styrelser, kommunstyrelsens
reglemente och kommunstyrelsens delegationsordning är nu i sitt slutskede.
Under ledning av kommunstyrelsens presidium har rekrytering av en ny
kommunchef skett och i anslutning till detta har flera frågor kring kommunstyrelsens
administrativa organisation aktualiserats.
T.f. kommunchef har utarbetat ett förslag till organisationsförändringar. Förslaget
har kommunicerats med kommunstyrelsens presidium, tillträdande kommunchef,
berörda chefer och har också behandlats i den centrala samverkansgruppen.
Organisationsförändringarna föreslås träda i kraft fr.o.m. 1 augusti 2015 och i vissa
delar succesivt genomföra under hösten 2015. Tidplanen är delvis kopplad till vilken
tidpunkt en ny administrativ chef kan tillträda. Attest- och delegationsordningar kan
behöva ses över. Omfördelningar i budget görs vid årsskiftet. En
förvaltningssamverkansgrupp (FSG) för de delar som inte ingår i
samhällsbyggnadsförvaltningen ska bildas.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-28 med bilaga
Yrkande
Ronald Rombrant (LP) och Mats Karlsson (M): bifall till förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till
organisationsförändringar.
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen att genomföra dessa
förändringar i samråd med berörda chefer.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 73
FIRMATECKNING INOM KOMMUNSTYRELSENS
VERKSAMHETSOMRÅDE MANDATPERIODEN 2015-2018
Dnr: LKS 2015-072
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2015-03-04 att godkänna
firmatecknare för innevarande mandatperiod 2015-2018. Förteckningen behöver
revideras med anledning av nyrekrytering av kommunchef.
I kommunallagen saknas regler om behörig firmatecknare. Begreppet ”firmatecknare”
står för en representationsrätt utåt, som inte behöver sammanfalla med
beslutskompetensen hos personen ifråga. I kommunstyrelsen kan till exempel
ordföranden ha getts rätt att underteckna styrelsens handlingar. Samtidigt är det
fortfarande kommunstyrelsen som har beslutskompetensen. Ett speciellt fall är när en
beslutsrätt delegerats till någon. Då kan beslutsrätt och rätten att underteckna
handlingar sammanfalla.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att från och med 2015-08-03 och under resterande del av
mandatperioden, godkänna följande lista över firmatecknare.
Köpehandlingar, avtal/kontrakt,
fullmakter och andra kvalificerade
handlingar som föregåtts av beslut i
kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen
Likvidkonton såsom plusgiro, bankgiro
samt bankkonton för av kommunen
förvaltade fonder/stiftelser
Låne- och borgensförbindelser inom
ramen för kommunfullmäktiges beslut
och enligt gällande delegationsordning
Indrivning av fordringar
Deklaration för mervärdesskatt
Underlag för löneutbetalning/lönelista
Leasingavtal för fordon

Justerare:

Kommunstyrelsens ordf/kommunalråd
(vid förhinder 1:e eller 2:e vice ordf) med
kontrasignation av kommunchef,
administrativ chef, ekonomichef,
personalchef, näringslivschef eller
samhällsbyggnadschef
Kommunchef, administrativ chef,
ekonomichef, chef för serviceenheten
med kontrasignation av ekonom eller
assistent
Kommunchef, administrativ chef,
ekonomichef eller koncerncontroller två
i förening
Kommunchef, administrativ chef,
ekonomichef, personalchef i förening
med assistent
Assistent
Personalchef, personalhandläggare i
förening med lönehandläggare
Kommunchef, administrativ chef,
ekonomichef, inköpare, chefen för
serviceenheten i förening med ekonom.

Utdragsbestyrkande:
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Ovanstående firmateckningsrätt gäller från och med 2015-08-03 för följande
personer:
Kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Kommunchef
Administrativ chef
T.f. ekonomichef
Personalchef
Ekonom
Ekonom
Ekonom
Upphandlare/inköpssamordnare
Personalhandläggare
Samhällsbyggnadschef
Chef för serviceenheten
Näringslivschef
Assistent
Assistent
Assistent
Lönehandläggare

Jan-Olof Johansson
Lars Björneld
Ronald Rombrant
Leif Schöndell
Ola Ingevaldson
Jonas Malm
Sven Hagberg
Helena Svensson
Ulrika Lind
Eva-Marie Magnusson
Maria Fredriksson/ersättare
Jessica Lifv
Jeanette Hansson
Marie-Louise Bergqvist
Sture Martinsson
Michael Johansson
Katarina Andersson
Katarina Josefsson
Yvonne Axelsson
Inger Ivarsson

Beslutet skickas till
Ekonomienheten (f.v.b.)
T.f. ekonomichef

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 74
ARBETSORDNING FÖR FOLKHÄLSOPOLITISKA RÅDET
Dnr: LKS 2015-167
Tidigare arbetsordning för folkhälsopolitiska rådet antogs av kommunstyrelsen
2008-06-11 och reviderades av folkhälsopolitiska rådet 2011-03-28.
Vid folkhälsopolitiska rådet sammanträde 2015-02-26 initierade
folkhälsosamordnaren till en revidering av arbetsordningen med anledning av att
delar i arbetsordningen var inaktuella. Rådet gav vid sammanträdet 2015-02-26
uppdrag åt beredningen att arbeta fram ett förslag till ny arbetsordning för
folkhälsopolitiska rådet.
Förslaget presenterades och antogs av folkhälsopolitiska rådet 2015-03-30.
Beslutsunderlag
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2015-03-31
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar arbetsordning för folkhälsopolitiska rådet.
Beslutet skickas till
Folkhälsosamordnaren (f.v.b)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 75
SOCIALNÄMNDENS BESLUT OM FÖRÄNDRING AV AVTAL OM STÄD
VID STÅNGENÄSHEMMET, BRASTAD
Dnr: LKS 2015-160
Socialnämnden beslutade om förändring av avtal om städ vid Stångenäshemmet
19 mars 2015, § 46. Nämnden begärde bl.a. att kommunstyrelsen godkänner att
socialnämnden ges möjligheter till alternativa kostnadseffektiva lösningar för städ på
Stångenäshemmet med driftstart oktober 2015.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2015-03-19, § 46
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-29
Yrkande
Christina Gustafson (S): att socialförvaltningen utreder utifrån tid, kunskap och
organisation konsekvenserna av att socialförvaltningen genomför städning på
Stångenäshemmet inom egen organisation.
Att samhällsbyggnadsförvaltningen beskriver vilka konsekvenserna för städenheten
blir om socialförvaltningen utför städning inom egen organisation.
Att resultatet av ovanstående redovisas till kommunstyrelsen med förslag till beslut.
Ronald Rombrant (LP): bifall till Christina Gustafson yrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Christina Gustafson m.fl. yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att socialförvaltningen utreder utifrån tid, kunskap och
organisation konsekvenserna av att socialförvaltningen genomför städning på
Stångenäshemmet inom egen organisation.
Kommunstyrelsen beslutar att samhällsbyggnadsförvaltningen beskriver vilka
konsekvenserna för städenheten blir om socialförvaltningen utför städning inom egen
organisation.
Kommunstyrelsen beslutar att resultatet av ovanstående redovisas till
kommunstyrelsen med förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Socialförvaltningen
Socialnämnden för kännedom
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Städenheten

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 76
KOSTVERKSAMHETEN VID STÅNGENÄSHEMMET –
TJÄNSTEKONCESSION MM
Dnr: LKS 2014-299
Socialnämnden har vid sitt sammanträde 2015-02-19, § 39, överlämnat ett förslag om
förändrad organisation för kostproduktionen vid Stångenäshemmet. Avsikten från
nämndens sida är att bredda inriktningen av matproduktion och servering vid
Stångenäshemmet som en första del i bildandet av ett servicecenter för äldre i
Brastad. Förslaget bygger på exempelvis en tjänstekoncession i samarbete med
hyresvärden för Stångenäshemmet.
Efter kommunstyrelsens beslut 8 april 2015, § 55 har vissa oklarheter uppdagats
kring ärendet. Den 6 maj genomfördes ett möte med syfte att bestämma huruvida
kommunstyrelsens beslut från 8 april ska verkställas eller om kommunstyrelsen den
10 juni ska behandla ett förslag om ett omtag. Närvarande vid detta möte var
kommunalråd och oppositionsråd samt t.f. kommunchef, samhällsbyggnadschef och
t.f. socialchef.
Mötesdeltagarna framförde, var och en från sitt perspektiv, att kommunstyrelsens
beslut den 8 april skulle bli bättre om ett nytt beslut fattades. Särskilt gällde det den
del som handlade om tjänstekoncession, en typ av avtal som måste upphandlas enligt
lagen om offentlig upphandling.
Mot bakgrund av att många yttre förutsättningar - såsom ny lagstiftning, nya typer av
äldreboenden, ökad grad av hemsjukvård, skolomstrukturering, ett nytt gymnasium
mm – har ändrats sedan nuvarande kostpolicy började gälla, finns anledning att göra
en utvärdering, översyn och uppdatering av kostpolicyn.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-22
Yrkande
Yngve Berlin (K), Christina Gustafson (S) och Ronald Rombrant (LP): bifall till
förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva beslutet 8 april 2015, § 55.
Kommunstyrelsen beslutar att samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd med
socialförvaltningen ges i uppdrag att till kommunstyrelsen den 2 september lämna
förslag på hur kostverksamheten ska bedrivas vid Stångenäshemmet inkluderande
ekonomiska, personella och organisatoriska effekter och konsekvenser utifrån ett
helhetsperspektiv (kommunperspektiv).
Kommunstyrelsen beslutar att samhällsbyggnadsförvaltningen ges uppdrag att, med
anlitande av extern resurs, lämna förslag på en uppdaterad och reviderad kostpolicy
så att fullmäktiga kan fatta beslut senast 2015-12-31.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Socialförvaltningen
Socialnämnden för kännedom

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 77
MODULBOENDE VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR
PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN INFORMATION
Dnr:
LKS 2015-156
Vid kommunstyrelsens sammanträde 8 april 2015, § 53 beslutade kommunstyrelsen att
samhällsbyggnadsförvaltningen aktivt skulle bistå socialförvaltningen i arbetet med att
finna lösningar kring boendesituationen vid modulboende i Sivik, samt att ärendet
skulle återrapporteras vid sammanträdet i juni.
Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen rapporterar om att förvaltningarna har
arbetat tillsammans för att finna lösningar. Man har delvis löst boendet för några av de
som bor vid modulerna, det återstår en modul, men där är en lösning på gång.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-08, § 53
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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§ 78
GENOMFÖRANDEAVTAL FÖR GÅNG- OCH CYKELVÄG 839
Dnr: LKS 2015-221
Kommunfullmäktige beslutade 2008-04-03, § 30 att godkänna exploateringsavtal
med Preemraff Petroleum AB. Till grund för avtalet låg förslag om detaljplan för
utbyggnad av Preemraff Lysekil. I exploateringsavtalet hanterades frågan om
deltagande i finansiering av gång och cykelväg utmed 839. Avtalets mening var att
medfinansiering skulle ske med 6 150 tkr från Preemraff.
Då nämnd utbyggnad inte blev av så har även byggandet av gång och cykelväg längt
839 inte genomförts.
Preemraff i Lysekil vill nu att gång- och cykelvägen byggs ut och har tillsammans med
Lysekils kommun kommit fram till avtal för genomförande.
Avtalet bygger på att Preemraff tar huvudasvaret för utbyggnaden och Lysekils
kommun medfinansierar projektet med totalt två miljoner.
Det innebär att den uppgörelsen som finns med i exploateringsavtalet från 2008,
punkt 5 utgår och ersätts med nytt avtal.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-08, med bilagor
Yrkande
Ronald Rombrant (LP): att förvaltningens förslag avslås och istället föreslår att:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat
förslag till avtal för gång- och cykelväg 839, gällande att punkt 5, gång- och cykelväg i
exploateringsavtalet med Preemraff AB 2008-03-05 utgår.
Mats Karlsson (M), Yngve Berlin (K) och Lars Björneld (FP): bifall till Ronald
Rombrants yrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till avtal för gång- och
cykelväg 839, gällande att punkt 5, gång- och cykelväg i exploateringsavtalet med
Preemraff AB 2008-03-05 utgår.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 79
PENSIONSPOLICY
Dnr: LKS 2015-327
Lysekils kommun står inför, liksom övriga kommuner i landet, utmaningen att än
mer stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla kompetent personal.
Ett av verktygen för att uppnå detta är att säkerställa att pensionsfrågorna får en
enhetlig och konsekvent hantering. Därför har förslag till en Pensionspolicy tagits
fram av personalenheten.
Beslutsunderlag
Personalenhetens tjänsteskrivelse 2015-05-26, med bilaga.
Yrkande
Ronald Rombrant (LP) och Fredrik Häller (LP): bifall till förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen Pensionspolicy.
Kommunfullmäktige beslutar att Pensionspolicyn ska ses över en gång varje
mandatperiod och vid behov uppdateras. Pensionspolicyn ska ses över tidigare om
det sker större förändringar i lagar och kollektivavtal som har påverkan på
pensionsområdet.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 80
FÖRSÄLJNING DEL AV SLÄTTNA 1:61, INDUSTRIYTA PÅ BASTEVIK
Dnr: LKS 2015-266
Kommunfullmäktige i Lysekils kommun beslutade 2013-01-31 att sälja del av Slättna
1:61 genom anbudsförfarande där priset inte fick understiga 7,5 mkr.
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att anta anbudsgivare.
I processen var det endast en anbudsgivare som lämnade bud där köpeskillingen inte
understeg 7,5 mkr. Samhällsbyggnadsförvaltningen har förhandlat med
anbudsgivaren och enats om köp.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-22, med bilagor
Yrkande
Mats Karlsson (M) och Ronald Rombrant (LP): bifall till förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat
förslag till köpekontrakt.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utvecklingsenheten (f.v.b.)
Kommunfullmäktige för kännedom

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

17 (57)

LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-10

§ 81
TERTIALRAPPORT PER DEN 30 APRIL 2015
Dnr:
LKS 2015-305
Kommunens resultat per den 30 april uppgår till 13,6 mkr vilket är en försämring
med 2,6 mkr jämfört med samma period 2014.
Vid årets slut beräknas ett resultat om 12,1 mkr vilket är 10,4 mkr lägre än det
budgeterade resultatet för 2015 om 22,5 mkr som togs av kommunfullmäktige i
december 2014. I det beräknade resultatet ingår återbetalning av AFA-premier från
2004 med 7,4 mkr.
Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och socialnämnden prognostiserar negativa
budgetavvikelser vid årsskiftet med 1,3 mkr, 3,6 mkr respektive 8,6 mkr. Övriga
nämnder beräknar att hålla budget.
Skatteintäkter och generella statsbidrag kommer att redovisa en negativ
budgetavvikelse med 4,6 mkr. Prognosen för finansnettot beräknas till 0,6 mkr.
Beslutsunderlag
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2015-06-01, med bilaga.
Yrkande
Ronald Rombrand (LP): avslag på andra att-satsen i förvaltningens förslag
(kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana de nämnder som
prognostiserar budgetunderskott att vidta åtgärder för att uppnå budgetbalans vid
årets slut) och yrkar istället på:
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana socialnämnden och
utbildningsnämnden att vidta avvägda och balanserade åtgärder för att minska de
prognostiserade underskotten.
Yngve Berlin (K): Bifall till första att-satsen i förvaltningens förslag.
Avslag på andra att-satsen i förvaltningens förslag, och yrkar i stället på
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att verkställa
kommunfullmäktiges beslut från den 23 april 2015, att kommunfullmäktige
omprövar socialnämndens budget i syfte att tillskjuta medel för att trygga en bra vård
för brukarna, minska sjukfrånvaro och social ohälsa hos personalen. Samt att
garantera socialnämndens möjlighet att fortsatt leverera varm mat till vårdtagarna i
kommunens hemtjänst.
Mats Karlsson (M) och Fredrik Häller (LP): bifall till Ronald Rombrants yrkande.
Mats Karlsson (M): tilläggsyrkande att bevilja utbildningsnämndens begäran om
0,5 mkr till projektet att förbättra elevernas skolresultat.
Christina Gustafson (S): bifall till förvaltningens förslag samt bifall till Mats Karlssons
tilläggsyrkande och avslag på Ronald Rombrants yrkande i andra att-satsen.
Ronald Rombrant (LP): avslag på Mats Karlssons tilläggsyrkande, och istället yrkar
på att uppmana utbildningsnämnden att påbörja arbetet med att förbättra elevernas
skolresultat inom given budgetram.
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Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på förvaltningens förslag att godkänna tertialrapporten.
Proposition på förvaltningens förslag att uppmana de nämnder som prognostiserar
budgetunderskott att vidta åtgärder för att uppnå budgetbalans vid årets slut mot
Ronald Rombrants m.fl. yrkande att uppmana socialnämnden och
utbildningsnämnden att vidta avvägda och balanserade åtgärder för att minska de
prognostiserade underskotten mot Yngve Berlins yrkande att verkställa
kommunfullmäktiges beslut från den 23 april 2015.
Proposition på Mats Karlssons m.fl. tilläggsyrkande mot Ronald Rombrants
tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att godkänna
tertialrapporten och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Ronald Rombrants
m.fl. mot Yngve Berlins yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Ronald Rombrants yrkande.
Omröstnings begärs. Ordförande meddelar att Ronald Rombrants m.fl. yrkande är
huvudförslaget.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
1. Förvaltningens förslag och Yngve Berlins yrkande ställs mot varandra för att
utse ett motförslag till huvudförslaget.
2. Ronald Rombrants m.fl. yrkande ställs mot det förslag som kommunstyrelsen
utser som motförslag.
Ja-röst för förvaltningens förslag
Nej-röst till Yngve Berlins yrkande
Omröstningsresultat för att utse motförslag till huvudförslaget
Med 3 ja-röster, 4 nej-röster och 4 ledamöter som avstår beslutar kommunstyrelsen
att utse Yngve Berlins yrkande som motförslag till huvudförslaget.
Ledamöter
Jan-Olof Johansson

Parti
S

Lars Björneld

FP

Ronald Rombrant

LP

Ja

X
X

Christina Gustafson

S

X

Mats Karlsson

M

X

Christer Hammarqvist

C

X
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Fredrik Häller

LP

X

Thomas Falk

LP

X

Inge Löfgren

MP

X

Yngve Berlin

K

Christoffer Zakariasson

X
X

SD

Summa

3

4

4

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Ronald Rombrands m.fl. yrkande.
Nej-röst för Yngve Berlins yrkande.
Omröstningsresultat i huvudomröstningen
Med 10 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen enligt Ronald Rombrants
yrkande.
Ledamöter
Jan-Olof Johansson

Parti
S

Ja
X

Lars Björneld

FP

X

Ronald Rombrant

LP

X

Christina Gustafson

S

X

Mats Karlsson

M

X

Christer Hammarqvist

C

X

Fredrik Häller

LP

X

Thomas Falk

LP

X

Inge Löfgren

MP

X

Yngve Berlin

K

Christoffer Zakariasson
Summa

SD

Nej Avstår

X
X
10

1

Fortsatt proposition
Ordförande ställer proposition på Mats Karlsson tilläggsyrkande mot Ronald
Rombrants tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mats
Karlsson tilläggsyrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst till Mats Karlssons tilläggsyrkande.
Nej-röst till Ronald Rombrants tilläggsyrkande.
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Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Mats Karlssons
tilläggsyrkande.
Ledamöter
Jan-Olof Johansson

Parti
S

Ja
X

Lars Björneld

FP

X

Ronald Rombrant

LP

Nej Avstår

X

Christina Gustafson

S

X

Mats Karlsson

M

X

Christer Hammarqvist

C

X

Fredrik Häller

LP

X

Thomas Falk

LP

X

Inge Löfgren

MP

X

Yngve Berlin

K

X

SD

X

Christoffer Zakariasson
Summa

7

4

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapporten per den 30 april 2015.
Kommunfullmäktige uppmanar socialnämnden och utbildningsnämnden att vidta
avvägda och balanserade åtgärder för att minska de prognostiserade underskotten.
Kommunfullmäktige att bevilja utbildningsnämndens begäran om 0,5 mkr till
projektet att förbättra elevernas skolresultat.
Reservation
Yngve Berlin (K) och Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation var för sig.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 82
BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BUDGET 2016 SAMT PLAN
2017-2018
Dnr: LKS 2015-270
I slutet av mars i år sände ekonomienheten ut anvisningar samt av
budgetberedningen beräknade preliminära budgetramar för 2016. Fördelningen
utgick från tillgängliga resurser samt när det gäller nämndernas ramtilldelning, en
fortsättning på de treårsplaner som startade i samband med att budgeten för 2015
togs.
Under april och maj har nämnder och förvaltningar arbetat med konsekvensanalyser
med utgångspunkt i dessa preliminära ramar. I mitten av maj hölls dialoger med
budgetberedningen. Dialogerna var nämndvisa och då presenterades
konsekvensanalyser av tilldelade ramar och äskanden på grund av verksamhets- och
volymförändringar.
Budgetberedningen har därefter sammanträtt och summerat dels dialogerna dels
senaste prognoserna gällande skatteintäkter och generella statsbidrag samt övriga
förändringar i centrala poster.
Av tjänsteskrivelsen kan följande 17 förslag till beslut:
1.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunens resultat för 2016 ska uppgå till
9,6 mkr vilket motsvarar 1,2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag samt
kommunala fastighetsavgifter.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunens resultat för 2017 och 2018 ska
uppgå till 1,5 % respektive 2,0 % av respektive års skatteintäkter, generella
statsbidrag samt kommunala fastighetsavgifter.

3.

Kommunfullmäktige beslutar om följande budgetramar för nämnderna:








Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
IT-nämnden (Lysekil värdkommun)
Lönenämnden (Munkedal värdkommun)
Miljönämnden (Sotenäs värdkommun)

96,7 mkr
3,5 mkr
315,8 mkr
345,0 mkr
2,3 mkr
3,2 mkr
2,3 mkr

4.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en investeringsbudgetram för 2016
på 50,0 mkr. Investeringarna ska finansieras med egna medel.

5.

Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga kommunstyrelsen att inom den
totala investeringsutgiftsramen på 50,0 mkr för år 2016 disponera
investeringsmedel för planerade enskilda investeringsprojekt utifrån
förändrade förutsättningar under året.

6.

Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga kommunstyrelsen att göra
ramjusteringar som följd av lönerörelsen samt ramjusteringar som följd av
förändrade kapitaltjänstkostnader/lokalhyror på grund av aktiverade
investeringar. Ramjusteringarna får inte överstiga centralt budgeterade
belopp för ändamålen.
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7.

Kommunfullmäktige beslutar anteckna att såsom för egen skuld ingå borgen
för Lysekils Stadshus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 110 660 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

8.

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för
LysekilsBostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
472 575 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

9.

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Leva i
Lysekil AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 258 125
000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

10. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för
Lysekils Hamn AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
21 276 724
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
11.

Kommunfullmäktige beslutar att om inget annat senare beslutas för 2016
debitera borgensavgift på 0,6 %

12. Kommunfullmäktige beslutar att Lysekils kommun bekräftar att ingången
borgens-förbindelse av den 17 augusti 2006 (”Borgensförbindelsen”), vari
Lysekils kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld
för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser,
alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Lysekils kommun
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och
vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. Kommunfullmäktige
beslutar att utse Jan-Olof Johansson och Leif Schöndell att för kommunens
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
13. Kommunfullmäktige beslutar anteckna, att kommunfullmäktige intill att
annat beslutas har en skattesats för 2016 uppgående till 22,46 kronor
14. Kommunfullmäktige beslutar att de kommunövergripande målen från
fullmäktigebeslutet om budget 2015 står fast
15.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nämndernas tolkning av de
kommunövergripande målen enligt bilagor

16. Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt fastställa 2016 års budget samt plan
för år 2017 - 2018 i enlighet med upprättat förslag till budgetdokument,
daterat 2015-06-01.
17.

Kommunfullmäktige beslutar att uppmana nämnder och styrelsen att i
enlighet med kommunens ekonomistyrningsprinciper före december månads
utgång anta sin egen detaljbudget, inom ramen för tilldelad budget.

Beslutsunderlag
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2015-06-01 med bilagor.
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Yrkande
Yngve Berlin (K):
Avslag på budgetberedningens förslag, punkterna 1, 2, 3, 4, 16 och 17 och istället yrkar
på:
1. Att kommunfullmäktige beslutar att kommunen för 2016, om kraven på
verksamhetens kvalitet möjliggör ska uppnå ett nollresultat.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen för 2017 och 2018, om kraven på
verksamhetens kvalitet möjliggör ska uppnå ett nollresultat.
3. Kommunfullmäktige beslutar om följande budgetramar för nämnderna:
 Kommunstyrelsen
100,8 mkr
 Byggnadsnämnden
3,8 mkr





Utbildningsnämnden
Socialnämnden
IT-nämnden (Lysekil värdkommun)
Lönenämnden (Munkedal värdkommun)

316,5 mkr
360,0 mkr
2,3 mkr
3,2 mkr



Miljönämnden (Sotenäs värdkommun)

2,3 mkr

4. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en investeringsbudgetram för 2016
på 50,0 mkr. Investeringarna ska om möjligt finansieras med egna medel
alternativt via upplåning.
Bifall till förvaltningens förslag i punkterna 5-15.
16. Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt fastställa 2016 års budget samt plan
för år 2017-2018 i enlighet med nämndernas äskande.
17. Kommunfullmäktige beslutar att uppmana nämnder och styrelsen att före
december månads utgång anta sin egen detaljbudget, inom ramen för
föreslagen budget.
Mats Karlsson (M):
Avslag på Yngve Berlins yrkande.
Ändringsyrkande på 1.a punkten, att kommunens resultat för 2016 ska uppgå till
12,9 mkr, viket motsvara 1,6 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt
kommunala fastighetsskatter.
Ändringsyrkande på 3:e punkten:
 Kommunstyrelsen
 Utbildningsnämnden


Socialnämnden

98,7 mkr
315,0 mkr
340,5 mkr

Christina Gustafson (S) och Lars Björneld (FP): bifall till Mats Karlssons yrkande.
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Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på punkt 1 i budgetberedningens förslag mot Mats Karlssons m.fl.
yrkande mot Yngve Berlins yrkande.
Proposition på punkt 2 i budgetberedningens förslag mot Yngve Berlins yrkande.
Proposition på punkt 3 i budgetberedningens förslag mot Mats Karlssons m.fl.
yrkande mot Yngve Berlins yrkande.
Proposition på punkt 4 i budgetberedningens förslag mot Yngve Berlins yrkande.
Proposition på punkt 5-15 budgetberedningsens förslag.
Proposition på punkt 16 i budgetberedningens förslag mot Yngve Berlins yrkande.
Proposition på punkt 17 i budgetberedningens förslag mot Yngve Berlins yrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på punkt 1 i budgetberedningens förslag mot Mats
Karlssons m.fl. yrkande mot Yngve Berlins yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Mats Karlssons m.fl. yrkande.
Ordförande ställer proposition på punkt 2 i budgetberedningens förslag mot Yngve
Berlins yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens
förslag.
Ordförande ställer proposition på punkt 3 i budgetberedningens förslag mot Mats
Karlssons m.fl. yrkande mot Yngve Berlins yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Mats Karlssons m.fl. yrkande.
Ordförande ställer proposition på punkt 4 i budgetberedningens förslag mot Yngve
Berlins yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens
förslag.
Ordförande ställer proposition på punkt 5-15 i budgetberedningens förslag och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på punkt 16 i budgetberedningens förslag mot Yngve
Berlins yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens
förslag.
Ordförande ställer proposition på punkt 17 i budgetberedningens förslag mot Yngve
Berlins yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens
förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunens resultat för 2016 ska uppgå till
12,9 mkr vilket motsvarar 1,6 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag
samt kommunala fastighetsavgifter.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunens resultat för 2017 och 2018 ska
uppgå till 1,5 % respektive 2,0 % av respektive års skatteintäkter, generella
statsbidrag samt kommunala fastighetsavgifter.

3.

Kommunfullmäktige beslutar om följande budgetramar för nämnderna:








Kommunstyrelsen
98,7 mkr
Byggnadsnämnden
3,5 mkr
Utbildningsnämnden
315,0 mkr
Socialnämnden
340,5 mkr
IT-nämnden (Lysekil värdkommun)
2,3 mkr
Lönenämnden (Munkedal värdkommun)
3,2 mkr
Miljönämnden (Sotenäs värdkommun)
2,3 mkr

4.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en investeringsbudgetram för 2016
på 50,0 mkr. Investeringarna ska finansieras med egna medel.

5.

Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga kommunstyrelsen att inom den
totala investeringsutgiftsramen på 50,0 mkr för år 2016 disponera
investeringsmedel för planerade enskilda investeringsprojekt utifrån
förändrade förutsättningar under året.

6.

Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga kommunstyrelsen att göra
ramjusteringar som följd av lönerörelsen samt ramjusteringar som följd av
förändrade kapitaltjänstkostnader/lokalhyror på grund av aktiverade
investeringar. Ramjusteringarna får inte överstiga centralt budgeterade
belopp för ändamålen.

7.

Kommunfullmäktige beslutar anteckna att såsom för egen skuld ingå borgen
för Lysekils Stadshus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 110 660 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

8.

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för
LysekilsBostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 472 575 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

9.

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Leva i
Lysekil AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
258 125 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

10. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för
Lysekils Hamn AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
21 276 724 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
11. Kommunfullmäktige beslutar att om inget annat senare beslutas för 2016
debitera borgensavgift på 0,6 procent.
12. Kommunfullmäktige beslutar att Lysekils kommun bekräftar att ingången
borgens-förbindelse av den 17 augusti 2006 (”Borgensförbindelsen”), vari
Lysekils kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld
för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser,
alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Lysekils kommun
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och
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vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. Kommunfullmäktige
beslutar att utse Jan-Olof Johansson och Leif Schöndell att för kommunens
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
13. Kommunfullmäktige beslutar anteckna, att kommunfullmäktige intill att
annat beslutas har en skattesats för 2016 uppgående till 22,46 kronor
14. Kommunfullmäktige beslutar att de kommunövergripande målen från
fullmäktigebeslutet om budget 2015 står fast.
15. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nämndernas tolkning av de
kommunövergripande målen enligt bilagor.
16. Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt fastställa 2016 års budget samt plan
för år 2017 - 2018 i enlighet med upprättat förslag till budgetdokument,
daterat 2015-06-01.
17. Kommunfullmäktige beslutar att uppmana nämnder och styrelsen att i
enlighet med kommunens ekonomistyrningsprinciper före december månads
utgång anta sin egen detaljbudget, inom ramen för tilldelad budget.
Reservation
Yngve Berlin (K) anmäler skriftlig reservation
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 83
BESLUT OM ANTAGANDE – ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV
GUNNESBO-OMRÅDET, FOSSA 1:211 M.FL.
Dnr: LKS 2012-450
Samhällsbyggnadsförvaltningen tagit har fram ett förslag till ändring av detaljplan för
del av Gunnesbo-området, Fossa 1:211 m.fl.
Detaljplanen som avses ändras är del av gällande för fastigheterna Fossa 1:211 m.fl.
Detaljplanen var från början avsedd för fritidsbebyggelse och anger en högsta
byggnadsarea för huvudbyggnad på 75 kvm och fristående uthus på max
30 kvm. En planändring av detaljplanen gjordes 1995 men då uteslöts det nu aktuella
planområdet. En ändring av detaljplanen har blivit aktuell då fastighetsägare i
området önskar bygga ut sitt hus mer än vad detaljplanens byggrätt anger. En
ändring av detaljplanen bedöms som rimlig då området uteslöts från den tidigare
ändringen.
Ändringen av detaljplanen syftar till att underlätta ett funktionellt helårsboende i den
norra delen av Gunnesbo-området genom att tillåta större byggrätter och en något
högre byggnadshöjd.
Då det tidigare gjorts en ändring av detaljplanen för området söder om aktuellt
planområde, föreslås samma förändringar medges för resterande del av detaljplanen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-20, med bilagor.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplanen enligt 5 kap 27 § PBL (2010:900).
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planenheten
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§ 84
ANSÖKAN OM PLANBESKED FÖR EVENSÅS 1:79, ÖSTERSIDAN,
LYSEKILS KOMMUN
Dnr: 2015-161
En ansökan om planbesked för Evensås 1:79 har inkommit från fastighetsägaren.
Sökande önskar upprätta ny detaljplan för att möjliggöra en delning av fastigheten
och kunna bygga två nya bostadshus samt riva det befintliga. För fastigheten gäller en
detaljplan från 60-talet som innehåller förhållandevis stora fastigheter men med små
byggrätter.
Fastigheten har bra förutsättningar för förtätning sett till att den har kommunalt VA
och att parkering kan lösas inom den egna tomten. Det är också ett bra sätt att
hushålla med marken istället för att ta ny mark i anspråk.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-20.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om planbesked för Evensås 1:79 med
den inriktning som angivits i tjänsteskrivelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen ges prioritet 3 i arbetsprogrammet för
detaljplaner och att arbetet startar tidigast 2016-01-02. Planarbetet beräknas därefter
pågå i 1,5 år.
Kommunstyrelsen beslutar att ett detaljplaneavtal ska upprättas mellan den sökande
och kommunen samt att den sökande bekostar planarbetet.
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa avgiften för planbeskedet, enligt gällande
taxa, till 8 900 kronor.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planenheten (f.v.b)
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§ 85
BOSTADSARRENDE INOM DEL AV FASTIGHETEN BRÄCKE 1:34
Dnr: LKS 2015-144-255
Lysekils kommun äger fastigheten Bräcke 1:34. Inom fastigheten finns ett litet
bostadshus på ofri grund utan skriftlig rättighet till marken. Huset är enligt uppgift
byggt på 1950-talet. Kommunen erhöll under hösten 2013 en skriftlig förfrågan om
att få arrendera del av fastigheten för bostadsändamål. Området är undantaget från
strandsskyddet och inte planlagt. I ÖP06 anges marken som område för
närrekreation. Det ligger inom skyddszonen för Brofjordens industriområde, Preem
har blivit hörd men har inga synpunkter på upplåtelsen.
Ett bostadsarrende definieras av att mark upplåts för annat ändamål än jordbruk och
arrendatorn har rätt att uppföra eller ha kvar ett bostadshus på arrendestället.
Arrendet måste tecknas på minst fem år eller på arrendatorns livstid.
Förlängningstiden ska vara på fem år eller mer och uppsägningstiden ska vara på
minst 1 år. Arrendatorn har direkt besittningsskydd vilket innebär att arrendatorn har
rätt till förlängning av avtalet vid avtalstidens utgång.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser inga problem i att upplåta bostadsarrende till den
befintliga byggnaden. Den årliga arrendeavgälden föreslås vara 5 500 kronor per år och
ska uppräknas med konsumentprisindex. Arrendeavgälden är bedömd utifrån ett tänkt
marknadsvärde för en normaltomt i området och med en avgäldsränta på 4 %. En
administrativ avgift på 500 kr tillkommer. Arrendetomtens storlek är cirka 230 kvm.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-20, med bilagor
Yrkande
Mats Karlsson (M): återremiss i ärendet för att komplettera kartan.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för komplettering i ärendet.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utvecklingsenheten
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§ 86
ÖVERLÅTELSE AV EXPLOATERINGSAVTAL AVSEENDE
EXPLOATERING AV OMRÅDE SÖDER OM VATTENTORNET, DEL AV
MARIEDAL 1:6 M.FL.
Dnr: LKS 2015-262
Kommunfullmäktige i Lysekils kommun antog under 2012 utvecklingsenhetens
förslag till exploateringsavtal avseende ”Område söder om vattentornet, del av
Mariedal 1:6 m fl.”.
Exploateringen har inte påbörjats och Exploatören Riksbyggen ekonomisk förening
och Ri Fastigheter TÖ AB har för avsikt att sälja sitt markinnehav inom planområdet.
All kvartersmark inom planområdet ägs av Exploatören. För att överlåta
exploateringsavtalet till köparen krävs kommunens skriftliga godkännande.
Köparen är Dala Trähus Entreprenad AB, ett etablerat familjeföretag från Ljungskile.
De har varit verksamma sedan slutet av sextiotalet.
Det är Utvecklingsenhetens uppfattning att exploateringsavtalet kan överlåtas till
Dala Trähus Entreprenad AB. De har informerat om att de har för avsikt att bilda ett
dotterbolag för projektet, Dala Trähus Mariedal.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-21.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att exploateringsavtal avseende
exploaterings av område söder om vattentornet, del av Mariedal 1:6 m fl. överlåts till
Dala Trähus Entreprenad AB.
Beslutet skickas till
Dala Trähus Entreprenad AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utvecklingsenheten
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§ 87
STRATEGISKT FASTIGHETSKÖP I SÖDRA HAMNEN LYSEKIL
Dnr: LKS 2015-269
Fastighetsenheten har blivit kontaktad av en mäklarfirma som erbjuder Lysekils
kommun att förvärva fastigheten Södra Hamnen 1:116. Fastigheten ligger strategiskt
placerad, mitt i ett område som Lysekils kommun äger.
I enlighet med kommunstyrelsens ledningsutskott beslut 2015-05-20, § 47 så
återkommer fastighetsenheten efter förhandling med ägarna till fastigheten Södra
Hamnen 1:116.
Lysekils Kommun erbjuds att köpa fastigheten till en köpesumma av 1,2 mkr.
Under pågående sammanträde framkommer det att kommunstyrelsen inte har rätt
till att besluta i ärendet. Ärendet ska därmed överlämnas för beslut till
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-25, med bilaga
Protokoll från ledningsutskottet 2015-05-20, § 47.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ge fastighetsenheten i uppdrag att slutföra köp av
fastigheten Södra Hamnen 1:116 till ett pris av 1,2 mkr.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 88
FÖRVALTADE STIFTELSERS BOKSLUT FÖR ÅR 2014
Dnr: LKS 2015-138
Den 8 april 2015 § 41 godkände kommunstyrelsen de förvaltade stiftelsernas bokslut
för år 2014.
I samband med att revisionen skulle genomföras upptäcktes att det var fel på sex av
de åtta stiftelserna.
Följande stiftelser ska därför åter godkännas:








Stiftelsen Samfond nr 1 för utbildning
Stiftelsen Samfond nr 2 för socialt ändamål inom Lysekil-Lyse församling
Stiftelsen Samfond nr 4
Assermans stiftelse
Stiftelsen Gertrud Karlssons fond för Gullmarsskolan
Stiftelsen Gertrud Karlssons fond för Lysekilshemmet.

Beslutsunderlag
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2015-05-20, med bilagor.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner och överlämnar de förvaltade stiftelsernas
årsredovisning respektive sammanställning över räkenskaperna för år 2014 till
revisorerna och att uppdra åt firmatecknare att underteckna desamma.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

36 (57)

LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-06-10

§ 89
YTTRANDE TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN ÖVER HILLEVI ARYDS
BEGÄRAN OM LAGLIGHETSPRÖVNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES
BESLUT 2015-03-26, § 17, REVIDERING AV REGLEMENTE MED
GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH
NÄMNDERNA I LYSEKILS KOMMUN(Mål nr 4412-15)
Dnr: LKS 2014-525
Kommunfullmäktige behandlade vid sitt sammanträde 2015-03-26, § 17, en
revidering av reglementet med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och
nämnderna i Lysekils kommun. Som framgår av insända handlingar beslutade
kommunfullmäktige att fastställa det framtagna förslaget till reviderat reglemente
med ändring av § 6, tredje stycket. Beslutet innebar, att det endast i
kommunstyrelsen ska finnas en 1:e vice ordförande 0ch en 2:e vice ordföranden.
Hillevi Aryd, Brastad, har i skrivelse 2015-04-28 till förvaltningsrätten yrkat, att
beslutet laglighetsprövas och samtidigt att rätten beslutar om verkställighetsförbud.
Förvaltningsrätten har därefter beslutat att avslå yrkandet från fru Aryd om
verkställighetsförbud. Förvaltningsrätten har senare i skrivelse 2015-05-08
uppmanat kommunen att yttra sig över begäran om laglighetsprövning.
Det är kommunens inställning, att rubricerade beslut har tillkommit i laga ordning
både vad gäller beredning och beslutsfattandet.
Det är korrekt, att det hos de olika politiska partierna, som är representerade i
Lysekils kommunfullmäktige, funnits olika åsikter i frågan om nämnderna exkl.
kommunstyrelsen ska ha en eller två vice ordförande. Detta framgick också tydligt vid
fulmäktiges behandling av ärendet den 18 december 2014.
Som en konsekvens av detta beslutade fullmäktige att endast utse en vice ordförande i
berörda nämnder vid de val som genomfördes senare under samma sammanträde.
Detta gjorde det möjligt för fullmäktige att vid kommande behandling av ärendet
kunna genomföra kompletterande val om reglementet skulle fastställas enligt
ursprungligt förslag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-22.
Kommunstyrelens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta t.f. kommunchefens tjänsteskrivelse som sin egen
och överlämna yttrandet till förvaltningsrätten.
Beslutet skickas till
Förvaltningsrätten
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§ 90
AVSIKTSFÖRKLARING OCH MEDFINANSIERING AV LEADER
BOHUSKUST OCH GRÄNSBYGD FÖR PROGRAMPERIODEN 2014-2020
Dnr: LKS 2015-244
I den inkomna ansökan från Leader Ranrike Norra Bohuslän beskrivs den process
som har lett fram till att det finns en av Jordbruksverket beviljad utvecklingsstrategi
för kommunerna i norra Bohuslän.
Lysekils kommun har i en avsiktsförklaring daterad 2014-09-18, ställt sig bakom den
till Jordbruksverket inlämnade utvecklingsstrategin ”Leader Bohuskust och
gränsbygd” och Leaderområdets tilldelade budget.
2015-04-21 utsågs ”Leader Bohuskust och gränsbygd” som en av 48 Leaderområden
för programperioden 2014-2020. Leader Ranrike kommer att ha ansvaret för att
bilda en ny organisation för genomförandet av denna utvecklingsstrategi. För att få
slutligt godkännande av Jordbruksverket krävs de medverkande offentliga
finansiärernas avsiktsförklaring för genomförandet och medfinansieringsintyg
avseende år 2016.
Beslutsunderlag
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2015-06-01, med bilagor.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skriva under avsiktsförklaringen för genomförandet av
utvecklingsstrategin ”Leader Bohuskust och gränsbygd”.
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medfinansiering av utvecklingsstrategin Leader
Bohuskust och gränsbygd” för år 2016 med 250 000 kr.
Beslutet skickas till
Näringslivsenheten
Leader Ranrike
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§ 91
ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer till utskott, vice ordförande samt inom
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmar på sammanträdet:
Ledningsutskottets protokoll 2015-05-20
Kommunstyrelsens ordförande – nr 5-8/2015
Kommunchefens delegationer – nr 9-10/2015
Administrative chefens delegationer – nr
Tf. ekonomichef – nr
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll den 10 juni 2015.
Beslutet skickas till
Respektive pärm för delegationsbeslut
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§ 93
ANMÄLNINGSÄRENDEN
Protokoll från Rambo AB 2015-03-17 samt stämmoprotokoll 2015-02-27
Protokoll från Lysekils Hamn AB och Kolholmarna AB 2015-04-01, 2015-05-05
Protokoll från LEVA i Lysekil AB 2015-03-10
Protokoll från Havets Hus AB 2015-03-17
Protokoll från Räddningstjänstförbundet 2015-04-20
Protokoll från samordningsförbundet Väst 2015-03-20
Protokollsutdrag från folkhälsopolitiska rådet 2015-02-23, § 3 – val av ordförande
(LKS 2015-170)
Protokollsutdrag från miljönämnden i mellersta Bohuslän 2015-02-25, § 9 – Bokslut
och verksamhetsberättelse 2014 (LKS 2015-123)
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-03-26, § 17 – revidering av
gemensamt reglemente (LKS 2014-525)
Protokollsutdrag från miljönämnden i mellersta Bohuslän 2015-04-29, § 20 – budget
2016 för miljönämnden i mellersta Bohuslän
Beslut från länsstyrelsen om förordnande som notarius publicus (LKS 2015-235)
Utlåtande från länsstyrelsen 2015-05-04, tillsyn enligt miljöbalken (LKS 2015-215)
Årsbesked 2014 från Kommuninvest – överskottsutdelning (LKS 2015-208)
Dom från förvaltningsrätten i Göteborg – överprövning enligt lagen om offentlig
upphandling LOU - Förvaltningsrätten avslår ansökan om överprövning
(LKS 2013-112)
Protokollsutdrag från Munkedals kommun 2015-04-15, § 63 – utökning av ITnämndens ansvarsområde, gemensam drift- och systemadministration av plattform
för telefoni (LKS 2013-424)
Dom från förvaltningsrätten i Göteborg – överklagat beslut om att erbjuda
fastigheten Slätten 1:359 till tomtkön, kommunstyrelsens beslut 8 oktober 2014,
§ 135 – Förvaltningsrätten avslår överklagandet (LKS 2010-349)
Brandmännens riksförbund – varsel om stridsåtgärder (LKS 2015-279)
Protokollsutdrag från lönenämnden 2015-05-07, § 7 – val av vice ordförande
(LKS 2014-455)
Protokollsutdrag från lönenämnden 2015-05-07, § 8 – budget 2015, åtgärder för
budget i balans (LKS 2014-216)
Protokollsutdrag från lönenämnden 2015-05-07, § 9 – budget- och verksamhet 20162017 samt plan 2018-2019 (LKS 2015-241)
Protokollsutdrag från lönenämnden 2015-05-07, § 10 – mål för lönenämnden 20162017 samt plan 2018-2019 (LKS 2015-241)
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Protokollsutdrag från lönenämnden 2015-05-07, § 11 – delårsbokslut april 2015 (LKS
2015-243)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antecknar följande anmälningsärenden som förtecknas i protokoll
den 2015-06-10.
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§ 94
INFORMATION FRÅN KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE OCH
T.F. KOMMUNCHEF
Kommunstyrelsens ordförande informerar om:



Remiss gällande VA-policyn kommer att skickas ut till samtliga partier.
Ärendet kommer till kommunstyrelsen i september, för att gå vidare till
kommunfullmäktige.
Avsiktsförklaring från utbildningsdepartementet, organiserat samarbete med
arbetsförmedlingen hur man kan jobba med ungdomsarbetslösheten i
framtiden.

T.f. kommunchef informerar om:










Rekrytering av förvaltningschef för utbildningsförvaltningen är i sitt
slutskede.
Till förvaltningschef inom socialförvaltningen kommer man att ta kontakt
med ett rekryteringsföretag, för att eventuellt kunna få fler sökande.
T.f. socialchef har säkerställts, det återstår en förhandling § 38 med de fackliga
företrädarna
Sökande efter administrativ chef och ekonomichef kommer att läggas ut inom
kort, troligtvis med hjälp av extern hjälp.
Besök av Arbetsmiljöverket 26 maj 2015, uppföljning av inspektionen av
Mariedalskolan, Gullmarsskolan, Stångenässkolan och socialförvaltningen.
Verket kommer att ge kommunen ett föreläggande under slutet av juni
månad, kopplat med vite där kommenen föreläggs att åtgärda ett antal
åtgärder. Kommunen ska ha åtgärdat detta senast 31 maj 2016.
Vädjan om hanteringen av uppgifter på sociala medier. En del av kommunens
arbetstagare känner sig oerhört utsatta med det som skrivs på nätet. Ta
kontakt med ansvarig förvaltningschef, stäm av fakta innan man går ut på
sociala medier och kommenterar.
Att detta är sista kommunstyrelsesammanträdet, kommer att gå i pension
1 oktober 2015. Kommer att stå till Leif Schöndells förfogande under augusti
och september för introduktion, överlämning av ärenden mm under denna
period.

Kommunstyrelsen beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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§ 95
REVIDERING AV LYSEKILS KOMMUNS REGLEMENTE FÖR ARVODEN
OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA, BESTÄMMELSER OM
PENSION M.M.
Dnr: LKS 2015-074
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-26, § 16 beslutade fullmäktige att
återremittera ärendet för att komplettera underlaget med en analys av vilka
kostnader som en förändring medför. Denna analys är genomförd och resulterad med
tre olika förslag, 75 procent, 80 procent 85 procent av riksdagsledamots
månadsarvode
Förslaget reglerar ersättningsformer, kostnadsersättningar, kommunala organ,
arvoden och ersättningar sammanträdes- och förrättningsarvoden, utbetalningsregler
samt tolkning och tillämpning. Reglementet har också tillförts bestämmelser om
pension och omställningsstöd.
Reglementet bygger i grunden på en procentsats av riksdagsledamots månadsarvode
vilket skiljer sig från kommunens tidigare reglemente som utgick från
prisbasbeloppet. De föreslagna arvodesnivåerna ligger i paritet med kommunerna i
Norra Bohuslän.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets reviderade tjänsteskrivelse 2015-06-03 med bilagor
Jäv
Jan-Olof Johansson (S) och Ronald Rombrant (LP) anmäler jäv.
Yrkande
Christina Gustafson (S): att fastställa beräkningsgrunden för arvoden till 75 procent
av riksdagsmanaarvodet.
Fredrik Häller (LP): att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en
arvodesberedning som före utgången av 2017 presenterar förslag till
arvodesreglemente för kommande mandatperiod.
Yngve Berlin (K): avslag på förslaget att riksdagsledamots månadsarvode ska ersätta
tidigare grund för beräkning av arvode, 2:a meningen i § 6.
Ändringsyrkande att arvoden fortsatt ska utgå från prisbasbeloppet.
Att arvodeshöjningar utifrån prisbasbeloppets årliga korrigeringar begränsas och
binds till snittet för löneutvecklingen i kronor räknat, för övriga anställda i Lysekils
kommun i inkomstskiktet 18 000 till 25 000 kronor/månaden.
Rickard Södergren (S): bifall till Christina Gustafsons yrkande.
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Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Christina Gustafsons m.fl. yrkande mot Yngve Berlins yrkande.
Proposition på förvaltningens förslag i övrigt.
Proposition på Fredrik Hällers tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition Christina Gustafsons m.fl. yrkande mot Yngve Berlins
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christina Gustafsons m.fl.
yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning.
Ja-röst till Christina Gustafsons m.fl. yrkande
Nej-röst till Yngve Berlins yrkande
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster och 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Christina Gustafson
m.fl. yrkande.
Ledamöter/tjg ersättare
Jessica Södergren

Parti
V

Ja

FP

X

Christina Gustafson

S

X

Mats Karlsson

M

X

Rickard Söderberg

S

X

Fredrik Häller

LP

X

Thomas Falk

LP

X

Inge Löfgren

MP

X

Yngve Berlin

K

X

SD

X

Lars Björneld

Christoffer Zakariasson
Summa

7

Nej Avstår
X

3

Fortsatt proposition
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag i övrigt och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på Fredrik Hällers tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa beräkningsgrunden för arvoden till
75 procent av riksdagsmanaarvodet.
Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt godkänna upprättat förslag till reglemente
för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, bestämmelser om pension m.m.
Kommunfullmäktige beslutar att det nya reglementet ska tillämpas fr.o.m. 1 juli 2015.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en
arvodesberedning som före utgången av 2017 presenterar förslag till
arvodesreglemente för kommande mandatperiod.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 96
RÄDDNINGSTJÄNSTENS TAXA FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING 2015
Dnr: LKS 2015-199
Ärendet utgår från dagens sammanträde.
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§ 97
UPPHANDLING OCH INKÖPSPOLICY INKLUSIVE RIKTLINJER
Dnr: LKS 2015-232
Utifrån de lagändringar i Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt Lagen om
upphandling inom områden vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) som
trädde i kraft den 1 juli 2014 måste kommunens antagna policy och riktlinjer
avseende upphandling och inköp justeras. Den nuvarande policyn och riktlinjer
antogs 2011 i samarbete med kommunerna i norra Bohuslän.
Den största förändringen är reglerna kring nivån på direktupphandling. Högsta
beloppet för direktupphandling har höjts från 270 964 kronor till 505 800 kronor för
LOU och från 541 928 kronor till 939 342 kronor för LUF från och med 1 juli 2014.
Förslag till ny policy och riktlinjer har tagits fram tillsammans med kommunerna i
Norra Bohuslän, vilket innebär att kommunerna kommer att ha i stort sett en
likalydande policy och riktlinjer.
Beslutsunderlag
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2015-05-12, med bilagor
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta policy och riktlinjer avseende upphandling och
inköp.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 98
REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING FÖR
LYSEKILS HAMN AB
Dnr: LKS 2014-477
Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 2015-01-15, § 15, att Lysekils
Stadshus AB:s helägda dotterbolag Kolholmarna AB avvecklas att genom en fusion
uppgå i Lysekils Hamn AB. Fusionsprocessen har genomförts under våren och
beräknas vara slutligt genomförd vid årsstämman 17 juni 2015.
I anslutning härtill krävs att styrdokumenten för Lysekils Hamn AB i form av
ägardirektiv och bolagsordning revideras. Revideringen innebär, att tillämpliga delar
av styrdokumenten för Kolholmarna AB överförs till motsvarande styrdokument för
Lysekils Hamn AB.
De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB
som tillstyrkt förslagen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-28, med bilagor
Yrkande
Ronald Rombrant (LP): bifall till förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderade ägardirektiv och
bolagsordning för Lysekils Hamn AB i enlighet med upprättade förslag.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 99
REDOVISNING ÖVER OBESVARADE MOTIONER
Kommunledningskontoret redovisar förteckning över obesvarade motioner per
2015-06-01
Beslutsunderlag
Förteckning över obesvarade motioner 2015-06-01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antecknar redovisningen
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 100
REDOVISNING ÖVER OBESVARADE MEDBORGARFÖRSLAG
Kommunledningskontoret redovisar förteckning över obesvarade medborgarförslag
per 2015-06-01
Beslutsunderlag
Förteckning över obesvarade medborgarförslag 2015-06-01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antecknar redovisningen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 101
HANDLINGSPLAN 2012-2014 ”33-PUNKTSPROGRAMMET” INFORMATION
Dnr:
LKS 2012-237
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 18 december 2014, § 40 beslutade
kommunfullmäktige att återremittera slutrapporten om 33-punktsprogrammet för mer
detaljerad information om besparingarna samt status på dem. Ärendet skulle redovisas
i kommunfullmäktige senast juni 2015.
På grund av arbetssituationen så har man inte kunnat prioritera detta ärende, utan
kommunledningskontoret får återkomma under hösten för en redovisning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av informationen och antecknar att slutrapporten
redovisas under hösten 2015.
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§ 102
ÅRSREDOVISNING MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FÖR
SAMORDNINGSFÖRBUNDET NORRA BOHUSLÄN SAMT FRÅGA OM
ANSVARSFRIHET
Dnr:
LKS 2015-164
Samordningsförbundet Norra Bohuslän har överlämnat årsredovisning med
tillhörande verksamhetsberättelse för år 2014.
Revisorerna i samordningsförbundet Norra Bohuslän har i revisionsberättelsen
2015-03-09 tillstyrkt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.
Beslutsunderlag
Samordningsförbundet Norra Bohusläns årsredovisning 2014 med bilagor
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Norra Bohusläns
årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse för år 2014.
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 103
SVAR PÅ MOTION OM ÅTGÄRDER FÖR ATT UTVECKLA
ARBETSMILJÖN I LYSEKILS KOMMUN
Dnr: LKS 2015-014
Thomas Falk (LP) har lämnat en motion 2015-01-12 om åtgärder för att utveckla
arbetsmiljön i Lysekils kommun.
Att utveckla Lysekils kommuns arbete med arbetsmiljön är av yttersta strategiska och
operativa vikt. Arbetsmiljön påverkar oss alla både som medarbetare, brukare,
medborgare. En väl fungerande arbetsmiljö skapas utifrån en vision, policy, strategisk
plan med tydliga mål och beskrivna processer samt kontinuerlig uppföljning och
rapportering till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion från Thomas Falk 2015-01-12
Protokoll från kommunfullmäktige 2015-03-26, § 20
Personalenhetens tjänsteskrivelse 2015-05-21
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad personalenheten anfört anse
motionen besvarad.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 104
MOTION FRAMTAGANDE AV EN ARBETSMILJÖPOLICY SAMT
TILLSKJUTANDE AV RESURSER FÖR ATT HÖJA KVALITETEN INOM
DET LÖPANDE ARBETSMILJÖARBETET
Dnr: LKS 2015-195
Ronald Rombrant (LP) har i en motion 2015-04-23 föreslagit att kommunstyrelsens
ges i uppdrag att med högsta prioritet lägga fram förslag om ny arbetsmiljöpolicy
samt att avsätta 700 tkr till kommunstyrelsen för implementering av ny
arbetsmiljöpolicy och att finansieringen sker genom ianspråktagande av 2015-års
budgeterade överskott.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Personalenheten har sedan tidigare upprättat ett arbetsmiljöpolicydokument med
mål och riktlinjer som är reviderat 2013-08-01. Policyn har dock aldrig blivit antagen
av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen fastställer kommunens övergripande personalpolitik och
arbetsmiljöfrågorna är en del av denna. Kommunstyrelsen har det yttersta
arbetsgivaransvaret för kommunalt anställd personal i Lysekils kommun.
Kommunstyrelsen har samordningsansvar för arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård i
kommunen och har via kommunledningskontoret en strategisk övergripande
funktion att följa upp det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet i kommunen.
Personalenheten har av t.f. kommunchef fått i uppdrag att revidera arbetsmiljöpolicy
för Lysekils kommun så att kommunfullmäktige kan fatta beslut senast 2015-10-29.
Beslutsunderlag
Motion från Ronald Rombrant 2015-04-23
Protokoll från kommunfullmäktige 2015-04-23, § 39
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-06-01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad kommunledningskontoret
har anfört anse motionen besvarad.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 105
REVIDERING AV KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING
Dnr: LKS 2015-071
Med anledning av att en ny mandatperiod gäller från 1 januari 2015 har förvaltningen
gjort en översyn av nu gällande delegationsordning (beslutad av kommunstyrelsen
2011-06-08 § 126). Förslaget omfattar kommunstyrelsens samtliga
verksamhetsområden och innehåller även allmän information om vad delegation
innebär och vilka typer av ärenden som inte får delegeras.
Delegationsordningen delas in i 9 olika ämnesområden vilka berör
kommunstyrelsens samtliga ansvarsområden. Totalt innehåller delegationsordningen
112 ärendetyper.
Delegationsordningen innehåller även rutiner för anmälan av delegationsbeslut samt
allmän information om delegation, vidaredelegering, överklagan samt skillnaden
mellan delegation och ren verkställighet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-22, med bilagor
Yrkande
Ronald Rombrant (LP)
 att rubriken på delegationsordningen ändras från ”Delegationsförteckning
inom kommunstyrelsens verksamhetsområde” till ”Kommunstyrelsens
delegationsordning”


att punkten om ”Anställning av kommunchef inkl. anställningsvillkor” vid
nästa revidering av delegationsordningen ges särskild uppmärksamhet



att i övrigt bifalla förvaltningens förslag.

Jan-Olof Johansson (S): tilläggsyrkande att följande delegation tillförs, delegation till
kommunstyrelsens ordförande att vid förfall för denne 1:e vice ordförande och vid
förfall likaså denne 2:e vice ordföranden att fatta beslut på styrelsens vägnar i ärende
som är så brådskande att inte styrelsens beslut kan avvaktas.
Rickard Söderberg (S): avslag på Ronald Rombrants 2:a att-sats.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning.
Proposition på Ronald Rombrant (LP) yrkande att rubriken på delegationsordningen
ändras från ”Delegationsförteckning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde”
till ”Kommunstyrelsens delegationsordning”
Proposition på Ronald Rombrants yrkande att punkten om ”Anställning av
kommunchef inkl. anställningsvillkor” vid nästa revidering av delegationsordningen
ges särskild uppmärksamhet mot Rickard Söderbergs avslagsyrkande.
Proposition på Ronald Rombrants yrkande att i övrigt bifalla förvaltningens förslag.
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Proposition på Jan-Olof Johanssons tilläggsyrkande att följande delegation tillförs:
delegation till kommunstyrelsens ordförande att vid förfall för denne 1:e vice
ordförande och vid förfall likaså denne 2:e vice ordföranden att fatta beslut på
styrelsens vägnar i ärende som är så brådskande att inte styrelsens beslut kan
avvaktas.
Ronald Rombrant (LP) meddelar att han återtar yrkandet i 2:a att-satsen.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrant yrkande att rubriken på
delegationsordningen ändras från ”Delegationsförteckning inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde” till ”Kommunstyrelsens delegationsordning och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants yrkande att i övrigt bifalla
förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons tilläggsyrkande att följande
delegation tillförs: delegation till kommunstyrelsens ordförande att vid förfall för
denne 1:e vice ordförande och vid förfall likaså denne 2:e vice ordföranden att fatta
beslut på styrelsens vägnar i ärende som är så brådskande att inte styrelsens beslut
kan avvaktas och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att rubriken ändras till ”Kommunstyrelsens
delegationsordning”
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föreliggande förslag till delegationsordning.
Kommunstyrelsen beslutar samtidigt att upphäva nuvarande delegationsordning
samt dokumentet ”ansvar och befogenheter inom personalområdet”
Kommunstyrelsen beslutar att följande delegation tillförs: delegation till
kommunstyrelsens ordförande att vid förfall för denne 1:e vice ordförande och vid
förfall likaså denne 2:e vice ordföranden att fatta beslut på styrelsens vägnar i ärende
som är så brådskande att inte styrelsens beslut kan avvaktas.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen (inkl. delegationsförteckning)
Utvecklingsenheten (inkl. delegationsförteckning)
Planenheten (inkl. delegationsförteckning)
Personalenheten (inkl. delegationsförteckning)
Ekonomienheten (inkl. delegationsförteckning)
Näringslivsenheten (inkl. delegationsförteckning)
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