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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdestid:

2015-01-15

Lokal:

Borgmästaren, stadshuset Lysekil

Beslutande
Ledamöter:

Ersättare:

Jan-Olof Johansson (S), ordf.
Lars Björneld (FP), 1:e vice ordf.
Ronald Rombrant (LP), 2:e vice ordf.
Christina Gustafson (S)
Mats Karlsson (M)
Christer Hammarqvist (C)
Fredrik Häller (LP)
Patrik Saving (LP) ersätter Thomas Falk (LP)
Inge Löfgren (MP)
Yngve Berlin (K)
Christoffer Zakariasson (SD) §§ 1-9,

Kl. 09.00 - 16.10

Dan Jagefeldt (S)
Richard Söderberg (S)
Camilla Carlsson (FP)
Monica Andersson (C)
Kenth Enhov (SD) §§ 1-9

närvarande vid föredragande §§ 19-20
Kenth Enhov (SD) ersätter Christoffer
Zakariasson (SD) §§ 10-22

Tjänstemän:
Ola Ingevaldson, t.f. kommunchef
Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare
Paragrafer:
Sekreterare:

1-22
……………………………………………………….
Mari-Louise Dunert

Ordförande:

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

Justerare:

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

……………………………………………………….
Ronald Rombrant

ANSLAGSBEVIS:
Nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats: Kommunledningskontoret

Sammanträdesdatum: 2015-01-15

Justeringsdatum: 2015-01-

Anslagsdatum: 2015-

Anslagets nedtagande: 2015-

Bevis om tillkännagivande av justering:

………………………………………

LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-01-15

Övriga tjänstemän
Ylwa Larsson, samordningsansvarig för planenheten § 1
Johan Thylén, chef för utvecklingsenheten § 7
Michael Johansson, näringslivschef, § 22
Maria Jämting, VD Havets Hus AB § 22
Eva-Lott Swahnberg, ordförande Havets Hus AB § 22
Jonas Malm, t.f. ekonomichef §§ 9, 22

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-01-15

§1
INFORMATION OM VA-POLICY OCH VA-PLAN
Samordningsansvarig för planenheten, Ylwa Larsson informerade om nuläge och
förutsättningar för VA-försörjning i Lysekils kommun.
En VA-policy ska tas fram för kommunen. I policyn ska strategiska vägval, riktlinjer
för hantering av olika frågor samt prioriteringsgrunder fastställas.
VA-policyn är ett viktigt styrdokument i arbetet med VA-planen och i arbetet med
översiktsplanen som helhet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesprotokoll
2015-01-15

§2
JUSTERINGSLISTA FÖR KOMMUNSTYRELSEN 2015-2018
Dnr:
LKS 2015-008
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till justeringslista för
2015 – 2018 enligt följande.
Kvartal

S, M, FP, C

LP, MP, KD

Jan-mars

Christina Gustafson

Ronald Rombrant

April-juni

Mats Karlsson

Fredrik Häller

Juli-sep

Christer Hammarqvist

Inge Löfgren

Okt-dec

Lars Björneld

Thomas Falk

Då någon av ovanstående justerare inte är närvarande vid sammanträdet ska den i tur
nästkommande kvartal automatiskt tjänstgöra som justerare.
Om inte någon av ovanstående ledamöter kan justera ska annan ledamot ur
kommunstyrelsen utses som justerare.
Bestlutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-01-08.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa ovanstående lista över justerare att
tillsammans med ordföranden justera sammanträdenas protokoll under
mandatperioden 2015-2018.
Beslutet skickas till
Nämndsekreteraren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§3
KOMMUNALA FÖRETRÄDARE I LEADER RANRIKE NORRA BOHUSLÄN
FÖR 2015
Dnr:
LKS 2014-504
Verksamhetsledaren för Leader Ranrike Norra Bohuslän har i skrivelse 2014-11-14
aktualiserat frågan om kommunala företrädare i föreningen under år 2015.
Nominering
Jan-Olof Johansson (S) nominerar Kristina von Schenk som ordinarie ledamot och
till ersättare kommunstyrelsens ordförande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Kristina von Schenk till ordinarie ledamot och
Jan-Olof Johansson (S) till ersättare för Leader Ranrike Norra Bohuslän för år 2015.
Beslutet skickas till
Leader Ranrike Norra Bohuslän
Kristina von Schenk
Jan-Olof Johansson

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-01-15

§4
DELTAGANDE OCH REPRESENTATION I FISKEKOMMUNERNA FÖR
MANDATPERIODEN 2015-2018
Dnr:
LKS 2014-546
Ordförande för Fiskekommunerna har i skrivelse 2014-12-08 aktualiserat frågan om
deltagande och representation för mandatperioden 2015-2018.
Nominering
Jan-Olof Johansson (S) nominerar Kristina von Schenk och Lars Björneld (FP) som
representanter i Fiskekommunerna för Lysekils kommun.
Ronald Rombrant (LP) nominerar Kristina von Schenk och Thomas Falk (LP) som
representanter i Fiskekommunerna för Lysekils kommun.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på nomineringen av Kristina von Schenk som representant.
Proposition på nomineringen på Lars Björneld mot Thomas Falk.
Proposition
Ordförande ställer proposition på nomineringen av Kristina von Schenk och finner att
kommunstyrelsen väljer enligt nomineringen.
Ordförande ställer proposition på nomineringarna av Lars Björneld mot Thomas
Falk och finner att kommunstyrelsen väljer Lars Björneld.
Omröstning begärs.
Med anledning av att ärendet avser val ska sluten omröstning genomföras.
Ordföranden klargör vilka krav som ställs på valsedlarna. Ledamöterna lämnar efter
upprop valsedeln i en urna. Sekreteraren agerar kontrollant och rösträknare.
Omröstningsresultat
Lars Björneld (FP) har erhållit 5 röster
Thomas Falk (LP) har erhållit 6 röster
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Kristina von Schenk och Thomas Falk som
representanter i Fiskekommunerna för Lysekils kommun.
Beslutet skickas till
Fiskekommunerna/Ulla Olsson
Kristina von Schenk
Thomas Falk

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§5
SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄST – VERKSAMHETSPLAN MED
BUDGET 2015
Dnr:
LKS 2015-003
Samordningsförbundet Väst har fastställt verksamhetsplan med budget för 2015 samt
verksamhetsinriktning till och med 2017 och översänder planen för kännedom till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan från Samordningsförbundet Väst.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av verksamhetsplanen 2015 för Samordningsförbundet Väst.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§6

REPRESENTANT I SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄST 2015-2018
Dnr: LKS 2014-542
En representant för Lysekils kommun ska utses till Samordningsförbundet Väst
under mandatperioden 2015-2018.
Nominering
Jan-Olof Johansson (S) nominerar Maria Forsberg (S) som representant.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Maria Forsberg (S) som representant i
Samordningsförbundet Väst för mandatperioden 2015-2018.
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Väst
Maria Forsberg

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§7
EROSIONS- OCH SLÄNTSTABILITETSPROBLEMATIK I
BRODALEN/BROÄLVEN
Dnr:
LKS 2014-461
Området i och kring Brodalen har sedan början av 2000-talet, pekats ut som ett
område vilket klassats som otillräckligt utrett/otillfredsställande släntstabilitet. För
de bebyggda områdena bedömdes dock riskerna inte vara akuta.
Under hösten 2010 gjordes en förnyad bedömning utav SGI, Statens Geotekniska
Institut, där bedömningen kvarstod, det bedömdes inte föreligga någon akut risk för
skred som skulle nå fram till husen i Brodalen, denna bedömning delgavs de boende i
området.
Under augusti 2011 rasade en stödmur med efterföljande jordras på en fastighet i
Brodalen och räddningstjänsten evakuerade de boende.
Samhällsbyggnadsförvaltningen och SGI kopplades in och akuta åtgärdsprogram
initierades. Detta innebar bl.a. att ett antal utredningar gällande både släntstabilitet
och senare även vattenflöden och vattenstånd i området inleddes.
Den fortsatta ärendehanteringen är mycket komplex, bl.a. måste det utredas vilket
ansvar som åvilar Lysekils kommun respektive privata fastighetsägare, utöver detta
omfattas området av strandskydd, naturvårdsföreskrifter, värdefull fisk m.m.
Omfattande kontakter med Länsstyrelsen, Myndigheten för Samhällsskydd och
beredskap m.m. kommer att erfordras.
Med anledning av utvecklingsenhetens mycket hårt ansträngda arbetssituation
föreslås att en extern projektledare tillsätts för att genomföra de fortsatta delarna av
projektet. Det som avses är utredning av det juridiska läget kopplat till
ansvarsfördelning mm, hur och vilka åtgärder som slutligen bör genomföras,
myndighetskontakter kopplade till föreslagna åtgärder och möjligheter till statliga
bidrag mm.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-12.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna, att utvecklingsenheten arbetar vidare med
projektet enligt redovisat förslag.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utvecklingsenheten

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§8
ANSÖKAN OM MEDEL FÖR FINANSIERING AV EN FÖRSTUDIE –
SKAFTÖ BID
Dnr: LKS 2014-384
Ärendet blev återremitterat av kommunstyrelsen 2014-12-03. Inga nya handlingar
har tillkommit i ärendet.
Business Improvement District (BID) är en modell för samhällsutveckling i
samverkan mellan den offentliga sektorn, det privata näringslivet och de ideella
krafterna. Modellen bygger på att affärsnytta förenas med samhällsnytta, och det
gemensamma målet är oftast att öka attraktiviteten i ett avgränsat geografiskt
område.
Näringslivsenheten stödjer Skaft Öråds ambition om att genomföra en pre-BID, med
förhoppningen om att man ser möjligheter att sedan genomföra ett BID projekt på
Skaftö.
Beslutsunderlag
Ansökan från Skaftö Öråd 2014-09-08
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2014-10-21
Kommunstyrelsens protokoll 2014-12-03, § 163
Yrkanden
Lars Björneld (FP): ändringsyrkande om att tillskjuta extra medel och bevilja Skaftö
Öråd 50 000 kronor som medfinansiering i ansökan till Västra Götalandsregionens
program för lokal service på landsbygden.
Mats Karlsson (M): bifall till Lars Björneld ändringsyrkande.
Fredrik Häller (LP): Avslag på förvaltningens förslag och avslag på Lars Björnelds
ändringsyrkande.
Mats Karlsson (M): avslag till Fredrik Hällers avslagsyrkande.
Christina Gustafson (S): tilläggsyrkande att kommunstyrelsen får en redovisning från
näringslivsenheten på de planer som enheten har för innevarande mandatperiod.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Lars Björneld m.fl. ändringsyrkande mot Fredrik Hällers
avslagsyrkande.
Proposition på förvaltningens förslag i övrigt.
Proposition på Christina Gustavssons tilläggsyrkande.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Proposition
Ordförande ställer proposition på Lars Björnelds m.fl. ändringsyrkande mot Fredrik
Hällers avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Björneld
m.fl. förslag.
Omröstnings begärs och ska verkställas.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Lars Björnelds m.fl. yrkande.
Nej-röst för avslag.
Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar med 6 ja-röster och 5 nej-röster att kommunstyrelsen
beslutar enligt Lars Björnelds m.fl. yrkande.
Ledamöter/tjg ersättare
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

Patrik Saving, tjg.ers.

LP

x

Inge Löfgren

MP

Yngve Berlin

K

x
x

Christoffer Zakariasson
Summa

SD

x
6

5

Fortsatt proposition
Ordförande ställer proposition förvaltningens förslag i övrigt och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på Christina Gustavssons tilläggsyrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta extra medel och bevilja Skaftö Öråd 50 000
kronor som medfinansiering i ansökan till Västra Götalandsregionens program för
lokal service på landsbygden.
Kommunstyrelsen beslutar att näringslivsenheten och eventuella andra enheter inom
samhällsbyggnadsförvaltningen medverkar i genomförandet av förstudien (pre BID)
genom upparbetad tid motsvarande 50 000 kronor.
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen får en redovisning från
näringslivsenheten på de planer som enheten har för innevarande mandatperiod.
Beslutet skickas till
Skaftö Öråd
Näringslivsenheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN
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Sammanträdesprotokoll
2015-01-15

§9
JUSTERING AV BUDGETRAMAR PÅ GRUND AV SÄNKTA
INTERNHYROR
Dnr:
LKS 2015-005
Lysekils kommun kommer att från och med 2015 att fullt ut tillämpa de nya reglerna
om komponentavskrivning. Vid tillämpning av komponentavskrivning delar man
bokföringsmässigt upp en anläggningstillgång i olika komponenter med olika
avskrivningstider, istället för att låta byggnaden i sin helhet ha samma
avskrivningstid.
Större underhållsåtgärder betraktas i metoden som en investering i motsats till
tidigare, då ett underhåll kostnadsfördes det år åtgärden utfördes. Tillämpning av
komponentavskrivning medför att det bokförda värdet av en byggnad bättre speglar
byggnadens kvalitet och kostnaderna fördelas bättre över byggnadens livslängd. Detta
tillvägagångssätt minskar initialt underhållskostnaderna i driftsbudgeten, men på
cirka 20 års sikt kommer avskrivningarna ikapp.
Införandet av komponentredovisning innebär att gränsdragningen mellan underhåll
och investering kommer att förändras. Investeringar kommer att öka och underhåll
kommer att minska. Insatser som har ett långsiktigt värde ska betraktas som
investering oavsett om det är standardhöjande eller inte. Fler insatser kommer
därmed att betraktas som investeringar än tidigare och det är i princip bara
reparationer som kostnadsförs direkt.
Lysekils kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2014 att på grund av
komponentavskrivningsreglerna sänka kommunstyrelsens driftbudget med
4 000 tkr genom förväntade lägre utgifter för underhåll av fastigheter.
Investeringsbudgeten höjdes med motsvarande belopp genom att dessa utgifter
2015 klassificeras som investeringsutgifter.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-01-05.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens fastighetsenhet från och med
den 1 januari 2015 sänker interna hyror med 4 000 tkr.
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens budgetram 2015 höjs med
4 000 tkr som kompensation för sänkta hyresintäkter
Kommunstyrelsen beslutar att utbildningsnämndens budgetram 2015 sänks med
3 963 tkr på grund av sänkta hyreskostnader.
Kommunstyrelsen beslutar att socialnämndens budgetram 2015 sänks med 37 tkr på
grund av sänkta hyreskostnader.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Fastighetsenheten
Utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 10
ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer till utskott, vice ordförande samt inom
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmar på sammanträdet:
Ledningsutskottets protokoll
Kommunstyrelsens ordförande – nr 23-24/2014
Kommunchefens delegationer – nr
Administrative chefens delegationer – nr
Inköpsansvarig – nr
Tf. ekonomichef – nr
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll den 15 januari 2015.
Beslutet skickas till
Respektive pärm för delegationsbeslut

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 11
ANMÄLNINGSÄRENDEN
Protokoll från Lysekils Hamn AB och Kolholmarna 2014-11-18, 2014-11-26,
2014-12-01, 2014-12-18
Protokoll från LysekilsBostäder 2014-12-10
Protokoll från LEVA i Lysekil AB 2014-12-17
Protokoll från Havets Hus AB 2014-10-23, 2014-11-14
Protokoll från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, 2014-12-11
Protokoll från Folkhälsopolitiska rådet, 2014-11-26
Protokoll från Samordningsförbundet Norra Bohuslän 2014-11-18, 2014-12-16
Samordningsförbundet Väst - Verksamhetsplan med budget 2015
Ny politisk organisation för hälso- och sjukvårdsnämnderna från 1 januari 2015
Beslut från Trafikverket om ändrad sträckning för väg 161 2014-11-24
Hyresavtal för skolbyggnad Stora Kornö (LKS 2014-492)
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2014-11 -13, § 139, Förordnande av
personuppgiftsombud (LKS 2014-309)
Protokollsutdrag från byggnadsnämnden 2014-12-04 § 135, Budget för
byggnadsnämnden (LKS 2014-533)
Protokollsutdrag från bildningsnämnden 2014-11-19, § 114, Förordnande av
personuppgiftsombud (LKS 2014-309)
Protokollsutdrag från individ- och myndighetsnämnden 2014-11 -20, § 367,
Förordnande av personuppgiftsombud (LKS 2014-309)
Protokollsutdrag från individ- och myndighetsnämnden 2014-11 -20, § 350, Barn och
ungdomspolitiska programmet (LKS 2010-352)
Protokollsutdrag från Folkhälsopolitiska rådet 2014-11-26, § 1, Budget 2015
Protokollsutdrag från miljönämnden i mellersta Bohuslän 2014-12-19 Utökat samråd gällande ny 140 kV kraftledning (LKS 2014-520)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antecknar följande anmälningsärenden som förtecknas i protokoll
den 2015-01-15.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 12
INFORMATION FRÅN T.F. KOMMUNCHEF
T.f. kommunchef informerade om:



Rekryteringen av kommunchef

Kommunstyrelsen antecknar informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 13
AVTACKNING AV KOMMUNALRÅD OCH ORDFÖRANDE I
KOMMUNSTYRELSEN
Avtackning av Mats Karlsson (M) som vid årsskiftet avslutade sitt uppdrag som
kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 14
ETABLERING AV ELHANDEL HOS LYSEKILS ENERGI VIND AB
Dnr:
LKS 2014-530
LEVA i Lysekil AB avser att starta elhandelsverksamhet via sitt dotterbolag Lysekils
Energi Vind AB. Bolagets styrelse begär att kommunfullmäktige i enlighet med
bolagsordningen tar ställning till ärendet innan LEVA i Lysekil AB fattar beslut i
styrelsen.
Beslutsunderlag
LEVA i Lysekils tjänsteskrivelse 2014-11-26.
Ledningsutskottets protokoll 2014-10-12, § 158.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att låta LEVA i Lysekil AB starta elhandelsverksamhet
via sitt dotterbolag Lysekils Energi Vind AB.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 15
FUSION MELLAN LYSEKILS HAMN AB OCH KOLHOLMARNA AB
Dnr:
LKS 2015-004
Styrelserna för Lysekils Hamn AB och Kolholmarna AB har i skrivelse 2014-10-09
aktualiserat frågan om att genomföra en fusion mellan de båda bolagen. Till stöd
hänvisar bolagen till en utredning genomförd av Göran Johansson, KPMG Göteborg.
Vid sitt sammanträde 2014-12-18 beslutade styrelsen i Lysekils Stadshus AB i § 71,
föreslå kommunfullmäktige att godkänna, att Lysekils Hamn AB och Kolholmarna AB
påbörjar en process för att fusionera de båda bolagen. Arbetet ska ske i nära
samarbete med moderbolaget. Moderbolagets ställningstagande har föregåtts av en
ingående prövning av möjliga handlingsalternativ.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-01-05 med bilagor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna, att Lysekils Hamn AB och Kolholmarna AB
påbörjar en process för att fusionera de båda bolagen.
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Lysekils Stadshus AB att tillsammans
med berörda bolag lämna en slutredovisning till fullmäktige över genomförd fusion
när den slutförts.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 16
UTBETALNING AV PARTISTÖD FÖR ÅR 2015
Dnr:
LKS 2015-006
Vid sitt sammanträde 2014-09-25 beslutade kommunfullmäktige att anta nya regler
för partistöd att gälla fr.o.m. år 2015. Enligt dessa ska partistödet utbetalas under
februari månad efter beslut i fullmäktige.
Det lokala partistödet i Lysekils kommun utgår till partier som är representerade i
kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § andra stycket
kommunallagen. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för
vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen.
Partistödet i Lysekils kommun består av ett grundstöd på 8 000 kr per parti och år
och ett mandatstöd som uppgår till 11 000 kronor per mandat och år.
Men tillämpning av detta regelverk ska partistöd för år 2015 utgå enligt följande:
Parti
Moderaterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Kristdemokraterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Lysekilspartiet
Kommunistiska partiet
Totalt

Antal
mandat
3
1
3
1
7
2
2
3
7
2
31

Grundstöd

Mandatstöd

8 000 kr
8 000 kr
8 000 kr
8 000 kr
8 000 kr
8 000 kr
8 000 kr
8 000 kr
8 000 kr
8 000 kr

33 000 kr
11 000
33 000 kr
11 000 kr
77 000 kr
22 000 kr
22 000 kr
33 000 kr
77 000 kr
22 000 kr

Totalt
partistöd
41 000 kr
19 000 kr
41 000 kr
19 000 kr
85 000 kr
30 000 kr
30 000 kr
41 000 kr
85 000 kr
30 000 kr
421 000 kr

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-01-05.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för år 2015 ska utgå till de politiska
partierna i fullmäktige i enlighet med redovisad förteckning.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 17
SVAR PÅ MOTION OM HÖJDA LÄRARLÖNER
Dnr:
LKS 2012-102
Miljöpartiet har i en motion 2012-03-22 yrkat om att Lysekils kommun ska ge lärarna
betydligt högre löner.
I de centrala huvudöverenskommelserna (HÖK) ,som förhandlats fram mellan SKL
och de centrala fackliga organisationerna, har det fastställts att lönen ska vara
individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. I det senaste
centrala löneavtalet för lärarna har ingen procentsats krävts utan det ska utgå från
individuell lön med uppnådda mål och resultat.
Lärarlönerna i Lysekils kommun ligger generellt i nivå med andra kommuner som
har 25 000 invånare eller mindre.
Under 2013 och 2014 har Lysekils kommun anställt s.k. förstelärare på visstid med en
löneökning på 5 000 kr.
Tidigarelärare, lärare på låg- och mellanstadet, fick extra struktursatsning både under
2012, 2013 och 2014. Under 2012 och 2013 fick även senarelärare, högstadielärare,
extra struktursatsning.
Kommunstyrelsen ledningsutskott fastställde 10 december 2014 § 157 vilka
löneriktlinjer som ska gälla för Lysekils kommun. I riktlinjerna beskrivs vilken
lönestruktur och vilka lönestruktursåtgärder kommunen skall följa.
Beslutsunderlag
Motion från Inge Löfgren 2012-03-22.
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-03-29, § 52.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-12-11.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till ledningsutskottets fastställande
av löneriktlinjer att miljöpartiets motion är besvarad.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 18
SOCIALFÖRVALTNINGENS RAPPORT ÖVER EJ VERKSTÄLLDA BESLUT
TREDJE KVARTALET 2015
Dnr:
LKS 2014-243-701
Socialförvaltningen har upprättat rapport över ej verkställda beslut tredje kvartalet
2014.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-15.
Individ- och myndighetsnämndens beslut 2014-11-20, § 358.
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2014-11-13, § 126.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen.
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§ 19
MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN 2015
Dnr: LKS 2014-563
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har fastställt verksamhetsplan för 2015 och
översänder planen till kommunstyrelsen för kännedom.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan från Miljönämnden i mellersta Bohuslän.
Yrkanden
Yngve Berlin (K): tilläggsyrkande att begära en redovisning över nämndens
verksamhet när arbetet med årsredovisningen 2014 är avslutad.
Att kommunstyrelsen beslutar att ta initiativ till att utvärderingen av miljönämndens
verksamhet startar omgående och genomförs med extern resurs samt att
medarbetarperspektivet och arbetsmiljöfrågorna ges hög prioritet i
utvärderingsarbetet.
Jan-Olof Johansson (S): bifall till Yngve Berlins tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av verksamhetsplanen 2015 för miljönämnden i mellersta
Bohuslän.
Kommunstyrelsen beslutar att begära en redovisning över nämndens verksamhet när
arbetet med årsredovisningen 2014 är avslutad.
Kommunstyrelsen beslutar att ta initiativ till att utvärderingen av miljönämndens
verksamhet startar omgående och genomförs med extern resurs samt att
medarbetarperspektivet och arbetsmiljöfrågorna ges hög prioritet i
utvärderingsarbetet.
Beslutet skickas till
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Sotenäs kommun
Munkedals kommun

Justerare:
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§ 20
VAL AV ANTAL LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE TILL
LEDNINGSUTSKOTT
Dnr:
LKS 2015-022
I kommunstyrelsens nuvarande reglemente har kommunstyrelsen rätt att utse
utskott. Antal ledamöter och ersättare beslutar kommunstyrelsen om. Ersättarna har
bara närvarorätt om ordinarie ledamot är förhindrad att tjänstgöra.
Yrkande
Lars Björneld (FP): att ledningsutskottet ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare.
Jan-Olof Johansson (S) och Christina Gustafson (S): bifall till Lars Björnelds yrkande.
Ronald Rombrant (LP): tilläggsyrkande att ett temporärt ledningsutskott inrättas och
att beslutet ska omprövas i samband med fastställandet av ny delegationsordning för
kommunstyrelsen och efter att de återremitterade gemensamma reglementsbestämmelserna har antagits.
Propositionsordning
Proposition på Lars Björnelds m.fl. yrkande om att ledningsutskottet ska bestå av 5
ledamöter och 5 ersättare.
Proposition på Ronald Rombrant tilläggsyrkande om att ett temporärt
ledningsutskott inrättas och att beslutet ska omprövas i samband med fastställandet
av ny delegationsordning för kommunstyrelsen och efter att de återremitterade
gemensamma reglementsbestämmelserna har antagits.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Lars Björnelds m.fl. yrkande om att
ledningsutskottet ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrant tilläggsyrkande om att ett
temporärt ledningsutskott inrättas och att beslutet ska omprövas i samband med
fastställandet av ny delegationsordning för kommunstyrelsen och efter att de
återremitterade gemensamma reglementsbestämmelserna har antagits och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ledningsutskottet ska bestå av 5 ledamöter och
5 ersättare.
Kommunstyrelsen beslutar att ett temporärt ledningsutskott inrättas och att beslutet
ska omprövas i samband med fastställandet av ny delegationsordning för
kommunstyrelsen och efter att de återremitterade gemensamma
reglementsbestämmelserna har antagits.
Beslutet skickas till
Samtliga partier
Kommunledningskontoret

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 21
VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE TILL LEDNINGSUTSKOTT
Dnr:
LKS 2015-022
Till ledningsutskottet ska 5 ledamöter och 5 ersättare väljas fram till att ärendet ska
omprövas efter att kommunfullmäktige antagit ny delegationsordning för
kommunstyrelsen samt beslutat om de gemensamma reglementsbestämmelserna för
nämnder och styrelser.
Nomineringar
Christina Gustafson (S) nominerar följande ledamöter till ledningsutskottet:
Jan-Olof Johansson (S) tillika ordförande
Lars Björneld (FP)
Mats Karlsson (M)
Ronald Rombrant (LP) nominerar följande ledamöter till ledningsutskottet:
Ronald Rombrant (LP)
Fredrik Häller (LP)
Christina Gustafson (S) nominerar följande ersättare till ledningsutskottet:
Christer Hammarqvist (C)
Christina Gustafson (S)
Camilla Carlsson (FP)
Ronald Rombrant (LP) nominerar följande ersättare till ledningsutskottet:
Inge Löfgren (MP)
Thomas Falk (LP)
Kommunstyrelsen beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse följande ledamöter och ersättare samt ordförande
till ledningsutskottet:
Ordinarie ledamöter
Jan-Olof Johansson (S) tillika ordförande
Lars Björneld (FP)
Mats Karlsson (M)
Ronald Rombrant (LP)
Fredrik Häller (LP)
Ersättare
Christer Hammarqvist (C)
Christina Gustafson (S)
Camilla Carlsson (FP)
Inge Löfgren (MP)
Thomas Falk (LP)
Beslutet skickas till
Samtliga valda

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 22
HAVETS HUS 2.0- FÖRSLAG TILL OM- OCH TILLBYGGNAD SOM EN
DEL I BOLAGETS VERKSAMHETSUTVECKLING
Dnr:
LKS 2014-531
Havets Hus har under föregående år utarbetat en visionsidé kallad Havets Hus 2.0.
Idén har tagits fram för att utveckla verksamheten, öka lönsamheten samt öka
kunskapen om västerhavet. Arbetet med att ta fram en visionsidé har varit en del i att
uppfylla de direktiv som ägaren ställer på bolaget och som konkretiserats i de nya
ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställde på sitt novembersammanträde
2014. Det är också ett led i bolagets arbete med att vända ett sakta sjunkande
besöksantal.
Bolaget har vid styrelsemöte i november beslutat att ansöka om medfinansiering av
projektet från Västra Götalandsregionen. Regionutvecklingsnämnden beslutade vid sitt
sammanträde den 20 november 2014 att lämna ett stöd till projektet med 10 mnkr
under förutsättning att Lysekils kommun i samarbete med bolaget finansierar
resterande del. Bolaget har gjort framställning om, att kommunen medfinansierar
projektet i samma omfattning som regionen, d.v.s. med 10 mnkr. Resterande del avser
bolaget att finansiera med eget kapital.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-01-07, 2015-01-14 rev med bilagor.
Yrkande
Mats Karlsson (M) och Yngve Berlin (K): bifall till förvaltningens förslag.
Fredrik Häller (LP): återremiss för en utförligare ekonomisk bakgrund samt
konsekvensbeskrivning för turismen i kommunen.
Jan-Olof Johansson (S): tilläggsyrkande att uppdra åt ekonomienheten att inför
kommunfullmäktiges behandling av ärendet återkomma med en utförligare
ekonomisk beskrivning.
Mats Karlsson (M): avslag på Fredrik Hällers (LP) yrkande om återremiss.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Fredrik Hällers yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet idag.
Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag, proposition på:
Mats Karlssons m.fl. yrkande om bifall till förvaltningens förslag.
Jan-Olof Johansson tilläggsyrkande om att uppdra åt ekonomienheten att inför
kommunfullmäktiges behandling av ärendet återkomma med en utförligare
ekonomisk beskrivning.
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Proposition
Ordförande ställer proposition på Fredrik Hällers yrkande om återremiss mot att
avgöra ärendet idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag.
Ordförande ställer proposition på Mats Karlssons m.fl. yrkande om bifall till
förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johansson tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna, att Havets Hus i Lysekil AB påbörjar
projektet Havets Hus 2.0, om- och tillbyggnad av nuvarande anläggning.
Kommunfullmäktige beslutar att finansiera kommunens del i projektet enligt
redovisat förslag till finansieringslösning.
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med
bolaget utreda effekterna av en återgång av ägandet av fastigheten till kommunen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt ekonomienheten att inför
kommunfullmäktiges behandling av ärendet återkomma med en utförligare
ekonomisk beskrivning.
Reservation
Mot beslutet anmäler Fredrik Häller (LP), Ronald Rombrant (LP) och Patrik Saving (LP)
skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
T.f. ekonomichef
T.f. kommunchef
Kommunfullmäktige
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