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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdestid:

2015-03-04

Lokal:

Borgmästaren, stadshuset Lysekil

Beslutande
Ledamöter:

Ersättare:

Jan-Olof Johansson (S), ordf.
Camilla Carlsson (FP), ersätter
Lars Björneld (FP)
Ronald Rombrant (LP), 2:e vice ordf.
Dan Jagefeldt (S), ersätter Christina
Gustafson (S)
Mats Karlsson (M)
Christer Hammarqvist (C)
Fredrik Häller (LP)
Thomas Falk (LP) §§ 23-34, närvarande vid
föredragning § 36
Patrik Saving (LP) ersätter Thomas Falk (LP)
§§ 35-40
Inge Löfgren (MP)
Yngve Berlin (K)
Christoffer Zakariasson (SD) §§ 23-35,
närvarande vid föredragning § 36
Jessica Södergren (V), ersätter Christoffer
Zakariasson (SD) §§ 37-40

Kl. 09.00 - 16.20

Cheyenne Röckner (M) §§ 23-33, närvarande vid
föredragning § 36
Monica Andersson (C) §§ 23-36
Patrik Saving (LP) §§ 23-34
Jessica Södergren (V) §§ 23-36

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

23-40
……………………………………………………….
Mari-Louise Dunert

Ordförande:

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

Justerare:

……………………………………………………….
Mats Karlsson

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

ANSLAGSBEVIS:
Nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats: Kommunledningskontoret

Sammanträdesdatum: 2015-03-04

Justeringsdatum: 2015-03-

Anslagsdatum: 2015-

Anslagets nedtagande: 2015-

Bevis om tillkännagivande av justering:

………………………………………

LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-03-04

Övriga tjänstemän
Anders Siljeholm, IT-chef § 23
Jonas Malm, t.f. ekonomichef § 25
Maria Hemlin, personalutvecklare § 36
Anne Svensson, RAMBO AB § 34
Lars Johansson, VD RAMBO AB § 34
Anne-Marie Olofsson, RAMBO AB § 34
Cia Säll, näringslivsenheten § 35

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesprotokoll
2015-03-04

§ 23
BILDANDE AV GEMENSAM DRIFT OCH SYSTEMADMINISTRATION –
UTÖKNING AV IT-NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE
Dnr: LKS 2013-424
Den gemensamma IT-nämnden (Sotenäs, Munkedal och Lysekil) föreslås få ett
utökat ansvar. Detta genom att även inkludera drift- och systemadministrationen
avseende telefoni för samtliga tre kommuner. IT-chefen har på uppdrag av
kommuncheferna arbetat fram en förstudie. Därefter har IT-nämnden fattat beslut
om att utöka verksamheten under förutsättning att samtliga tre kommuner fattar
samma beslut. Orsaken till verksamhetsövergången är att öka kompetensen, få en
högre kostnadseffektivitet samt att minska sårbarheten. Som en konsekvens av detta
beslut bör samverkansavtal samt reglemente ses över. Till detta antas
servicegarantier/servicemål som ligger till grund för det utökade grunduppdraget.
Beslutsunderlag
Protokoll från IT-nämnden 2014-11-24 § 18, med bilagor
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-25
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att alla kommunerna i samverkan
(Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommun) fattar motsvarande beslut, införliva
växelfunktionen beskriven i förstudien i den gemensamma IT-nämnden samt under
gällande samverkansavtal.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna budgeten, beskriven i förstudien.
Kommunstyrelsen beslutar godkänna servicegarantier/servicemål.
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen att i samverkan med de
andra kommunerna göra en komplettering av samverkansavtal, reglemente och
servicegarantier/servicemål.
Beslutet skickas till
Munkedals kommun
Sotenäs kommun
IT-nämnden
IT-chefen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 24
FIRMATECKNING INOM KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSOMRÅDE MANDATPERIODEN 2015-2018
Dnr: LKS 2015-072
Nu gällande beslut avseende firmateckning inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde avser mandatperioden 2011-2014 och behöver därför förnyas.
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.
Bestlutsunderlag
Kommunledningskontorets förslag till firmateckning
Kommunstyrelsens beslut
Som komplement till vad som stadgas i § 27 i de gemensamma bestämmelserna
beslutar kommunstyrelsen att som firmatecknare utse nedanstående
befattningshavare, att gälla från 2015-03-04:
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 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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Kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
T.f. kommunchef
Administrativ chef
T.f. ekonomichef
Personalchef
Ekonom
Ekonom
Ekonom
Koncerncontroller
Upphandlare/inköpssamordnare
Personalhandläggare
Samhällsbyggnadschef
Chef för serviceenheten
Assistent
Assistent
Assistent
Assistent
Lönehandläggare

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

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret (f.v.b.)
Samhällsbyggnadsförvaltningen (f.v.b.)
Personalenheten (f.v.b.)
Serviceenheten (f.v.b.)
Ekonomienheten (f.v.b.)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 25
INTERN KONTROLLPLAN 2015 FÖR KOMMUNSTYRELSEN
Dnr:
LKS 2014-500
Enligt reglemente för intern kontroll för Lysekils kommun ska varje nämnd anta en
särskild plan för det kommande årets uppföljning av den interna kontrollen. Denna
skyldighet gäller även kommunstyrelsen.
Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga
fel.
Kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar verksamheter som utförs av Samhällsbyggnadsförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten och Kommunledningskontoret.
Granskningsområden identifieras med utgångspunkt från väsentlighets- och
riskbedömning. Resultatet av granskning och analys, rapporteras i den form och
omfattning som fastställts i internkontrollplanen. Rapport lämnas till
kommunstyrelse och kommunrevisorer.
Förslag till granskningsområden 2015
1. Utvecklings- och Småbåtsenheten- Exploateringsverksamheten
Granskning av samtliga exploateringsprojekt som påbörjades under 2014 och
2015 avseende:
 förkalkyler och tidplaner upprättats,
 tid mellan igångsättning och klartidpunkt
samt för minst 5 projekt även
 efterkalkylering jämförelse med förkalkyl
2. Utvecklings- och Småbåtsenheten- Fakturering
 Genomförs fakturering korrekt, är fakturerat belopp utifrån beslutad och
gällande taxa eller avgift. Är faktureringen tillförlitlig.
3. Arbetsmarknadsenheten- Försäljningsverksamhet (från 2013)
 Granskning av försäljningsverksamhet avseende kassahantering på Gröna
fyndet, Gymnasiecaféet, Café Saltö och Pinnevikscaféet.
Löper vidare från 2014 eftersom kontrollen ej utfördes då på grund av
besvärlig personalsituation på Arbetsmarknadsenheten.
4. Kostenheten och fastighetsenheten- Avtalstrohet inom område livsmedel och
byggtjänster.
 Kontrollera om inköp av livsmedel och byggtjänster görs utifrån gällande
avtal.
Beslutsunderlag
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2015-02-24, med bilaga.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer upprättad internkontrollplan för 2015.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utvecklingsenheten
Kostenheten
Chef för arbetsmarknadsenheten

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 26
REDOVISNING FRÅN MILJÖNÄMNDEN I MELLERSTA BOHUSLÄN –
INFORMATION
Ärendet utgår från dagens sammanträde.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 27
YTTRANDE TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN GÄLLANDE KÖP AV
COOPFASTIGHETEN
Dnr: LKS 2014-359
Kommunstyrelsen har av förvaltningsrätten fått föreläggande om att yttra sig i
ärendet om laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande köp av Coops
fastigheter Dalskogen 1:1, 1: 36 och 1:3 (mål nr 11245-14).
Beslutsunderlag
Föreläggande från förvaltningsrätten 2015-02-10
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-10
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande som sitt eget och överlämna till
förvaltningsrätten.
Paragrafen förklaras omedelbar justerad.
Beslutet skickas till
Förvaltningsrätten

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 28
BESVARANDE AV MEDBORGARFÖRSLAG OM MEDLEMSKAP I
EUROPEAN CITIES AGAINST DRUGS
Dnr: LKS 2014-534
Ett medborgarförslag har kommit in 2014-12-02 som föreslår att Lysekils kommun
söker medlemskap i ECAD – Sverige, European Cities Against Drugs, samt efter
förutsättningar aktivt försöker bidra till det gemensamma arbetet, samt tar del av de
möjligheter som ett medlemskap i ECAD kan ge.
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till kommunstyrelsen 2014-12-18, § 45 för
besvarande.
Ett medlemskap i ECAD innebär att Lysekils kommun, vid sidan av att man stödjer
arbetet med att verka för drogfria städer i Europa, får tillgång till kunskapsnätverk,
rabatterade föreläsningar och utbildningar, tillträde till nationella och internationella
konferenser samt möjlighet att delta i studieresor. Medlemskapet kan också ha ett
symbolvärde för Lysekils kommun. Medlemsavgiften för en kommun av Lysekils
storlek uppgår för närvarande till 2500 Euro, cirka 23 125 kronor.
För den lilla staden är det tveksamt huruvida man kommer kunna utnyttja fördelarna
med ett medlemskap i ECAD fullt ut. Det kommer att krävas ett fördjupat
engagemang från politiker och att det finns politiker och tjänstemän som har
förutsättningar och intresse av att medverka vid ECAD:s nätverk, konferenser och
utbildningar. Från tjänstemannahåll uppger man att man får mycket bra information
och kunskap genom de nätverk man idag tillhör och genom de kontakter man har
med bl.a. Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och Narkotikapolisen. Från tjänstemannahåll
uppger man också att det kommer bli svårt att hinna med ytterligare nätverkande och
utbildning, man måste prioritera det som verksamheten i första hand behöver.
Förslagställaren lyfter en viktig aspekt i sitt medborgarförslag, nämligen att
medlemskapet också kan ha ett symbolvärde för Lysekils kommun. Det är en god
tanke som måste ställas mot den kostnad som det trots allt innebär med ett
medlemskap. Både politik och förvaltning kan antagligen göra mer för att symbolisera
sitt förhållningssätt mot narkotika men frågan är om medlemskapet i ECAD är
avgörande i detta arbete.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-12-02
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-12-18, § 45
Näringsliveenhetens tjänsteskrivelse 2015-01-14

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar med hänvisning till näringslivsenhetens tjänsteskrivelse
att avslå medborgarförslaget om medlemskap i ECAD.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren (inkl. tjänsteskrivelse)
Kommunfullmäktige för kännedom

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 29
ÄNDRINGAR AV FÖRBUNDSORDNINGEN FÖR FYRBODALS
KOMMUNALFÖRBUND
Dnr: LKS 2014-436
Fyrbodals kommunalförbunds direktion föreslår ändringar av förbundsordningen.
Detta för att uppdatera dokumentet samt som en konsekvens av ambitioner som
initieras av direktionen under 2014.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Fyrbodals kommunalförbund 2015-02-06
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Fyrbodals kommunalförbunds förslag till
ny förbundsordning.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 30
ÄRENDEBEREDNING INOM KOMMUNSTYRELSEN - STOPPDATUM
FÖR 2015
Dnr: LKS 2015-091
Nämndsekretariatet har tillsammans med kommunstyrelsens presidium påbörjat en
översyn av ärendeberedningen inom kommunstyrelsen ansvarsområde.
För att få så bra underlag som möjligt till ledamöterna inför sammanträdena kommer
presidiet tillsammans med nämndsekreterare och kommunchef att på förutbestämda
dagar mötas för att bereda ärendena.
Ett led i processen är att tidigarelägga stoppdatum för inlämnade av ärenden som ska
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Nämndsekretariatet har vidare påbörjat ett arbete med att ta fram ett styrdokument
avseende den kommunala nämndadministrationen och som kommer att redovisas för
samtliga nämnder och styrelser under första halvåret 2015.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-20 med bilaga.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa bilagda ”Stoppdatum 2015 för ärenden till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, daterad 2015-02-20”.
Kommunstyrelsen beslutar att i övrigt notera informationen.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen (inkl. handlingar)
Planenheten (inkl. handlingar)
Utvecklingsenheten (inkl. handlingar)
Ekonomienheten (inkl. handlingar)
Fastighetsenheten (inkl. handlingar)
Personalenheten (inkl. handlingar)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 31
ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer till utskott, vice ordförande samt inom
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmar på sammanträdet:
Ledningsutskottets protokoll 2015-02-11
Kommunstyrelsens ordförande – nr 1-3/2015
Kommunchefens delegationer – nr 1-7/2015
Administrative chefens delegationer – nr
Tf. ekonomichef – nr 1-10/2015
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll den 4 mars 2015.
Beslutet skickas till
Respektive pärm för delegationsbeslut

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 32
ANMÄLNINGSÄRENDEN
Protokoll från LysekilsBostäder 2015-01-15, 2015-02-11
Protokoll från Havets Hus AB 2014-12-16
Protokoll från Rambo AB 2014-12-17, 2014-12-05
Protokoll från lönenämnden 2015-02-12
Protokoll från Lysekils Hamn AB och Kolholmarna AB 2015-0201, 2015-02-16
Ansökan om tillstånd att bedriva fiske efter Amerikansk hummer samt svar (LKS
2015-069)
Överenskommelse med verket för innovationssystem
Meddelande från trafikverket om byggstart väg 161, ”Finnsbokrysset”
(LKS 2015-063)
Protokoll från Samordningsförbundet Väst 2015-01-23
Protokollsutdrag från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd 2014-12-19, § 79
detaljbudget 2015 (LKS 2014-533)
Protokollsutdrag från byggnadsnämnden 2015-01-22 § 5, Förordnande av
personuppgiftsombud (LKS 2014-309)
Protokollsutdrag från byggnadsnämnden 2014-12-04 § 136, Intern kontroll 2015
(LKS 2014-500)
Protokollsutdrag från bildningsnämnden 2014-12-15 § 123, Intern kontroll 2015 (LKS
2014-500)
Protokollsutdrag från individ- och omsorgsnämnden 2014-12-17 § 417, Intern
kontroll 2015 (LKS 2014-500)
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2014-12-11 § 150, Intern kontroll
2015 (LKS 2014-500)
Protokollsutdrag från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd 2014-12-19, § 85,
Förordnande av personuppgiftsombud (LKS 2014-309)
Protokollsutdrag från socialnämnden 2015-01-21, § 9, detaljbudget 2015 (LKS 2014533)
Protokollsutdrag från Uddevalla kommunfullmäktige 2015-02-11 § 31, översyn av
bolagsordning och aktieägaravtal Fyrstads flygplats AB (LKS 2014-410)
Protokollsutdrag från lönenämnden 2015-02-02 – sammanträdestider
(LKS 2014-473)
Samarbete avseende offentlig upphandling (LKS 2015-020)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Länsstyrelsens beslut – begravningsombud (LKS 2014-497)
Beslut från förvaltningsrätten i Göteborg 2015-01-23 överklagat beslut om förslag till
reviderat dokument om gemensamma bestämmelser, förvaltningsrätten avvisar
överklagandet (LKS 2015-018)
Beslut från förvaltningsrätten i Göteborg 2014-11-10 överklagat beslut om
lägenhetsarrende – sjöbod, förvaltningsrätten avvisar överklagandet
(LKS 2014-353)
Beslut från kammarätten i Göteborg 2015-01-09, kammarrätten meddelar inte
prövningstillstånd överklagandet om arrende sjöbod (LKS 2014-353)
Beslut från förvaltningsrätten i Göteborg 2015-01-12, överklagat beslut av
bildningsnämndens beslut om flytt av åk 4-6, förvaltningsrätten avvisar
överklagandet (LKS 2014-298)
Beslut från förvaltningsrätten i Göteborg 2015-01-26 överklagat beslut om uppdraget
att ta fram ny detaljplan Kyrkvik, förvaltningsrätten avvisar överklagandet (LKS
2014-206)
Avtal om gemensamt kansli för antagning till gymnasiet (LKS 2014-308)
Protokoll från LEVA i Lysekil AB 2014-12-17
Protokollsutdrag från bildningsnämnden 2014-11-19, § 114, Förordnande av
personuppgiftsombud (LKS 2014-309)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antecknar följande anmälningsärenden som förtecknas i protokoll
den 2015-03-04.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 33
INFORMATION FRÅN T.F. KOMMUNCHEF
T.f. kommunchef informerar om:

 Ungdomspolitiskaprogrammet - återkoppling
 Rekryteringen av kommunchef – ambitionen är att kommunstyrelsen kan ta ett
beslut om tillsättning på ett extra sammanträde den 15 april.
 Översyn av central organisation – eventuellt beslut i kommunstyrelsen i april
 Inbjudan till arbetsmiljöutbildning 10 april – separat inbjudan kommer
 Den 27 maj kommer Axel Danielsson, konsult med inriktning och ledning av
kommuner, att hålla utbildning för nämnder och styrelser - separat inbjudan
kommer
 Nytt ärendehanteringssystem med en modul där handlingar för politiker ska bli
tillgängliga digitalt.
Kommunstyrelsens ordförande informerar om:

 Arrangemang inför sommaren – Lysekils Women´s Match och
Orienteringstävling Word Cup
Kommunstyrelsen beslut
Kommunstyrelsen noterar extrasammanträde den 15 april.
Kommunstyrelsen tar för övrigt del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

16 (32)

LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-03-04

§ 34
FÖRSLAG TILL INRIKTNINGSBESLUT OM NYTT INSAMLINGSSYSTEM
FÖR VILLA- OCH FRITIDSHUSHÅLLEN I LYSEKILS KOMMUN
Dnr:
LKS 2015-060
Dagens insamlingssystem för villa- och fritidshushållens avfall i Lysekils kommun
uppfyller inte arbetsmiljökraven och måste förbättras. Plockanalyser gjorda på det
säckavfall Rambo samlar in från hushållen och kör till förbränning visar samtidigt att
alltför mycket återvinningsbara förpackningar, tidningar och matavfall slängs.
Europeiska och nationella miljömål visar att vägen till ett långsiktigt hållbart
samhälles avfallshantering går via ökad resurshushållning, bland annat genom
kraftigt ökad utsortering till återvinning av både material, näring och energi.
Lysekils kommun behöver snarast ta beslut om vilket framtida insamlingssystem
villa- och fritidshushållen ska få. Inför beslut har Rambo AB provat fastighetsnära
insamling av hushållens källsorterade avfall i 4-fackskärl, hemsortering, för att se ifall
detta insamlingssystem skulle kunna fungera i kommunen.
Beslutsunderlag
Rambo AB tjänsteskrivelse med bilagor.
Protokoll från ledningsutskottet 2015-02-11, § 7
Yrkande
Yngve Berlin (K), Mats Karlsson (M), Christer Hammarqvist (C), Camilla Karlsson
(FP), Dan Jagefeldt (S): bifall till ledningsutskottets förslag.
Ronald Rombrant (LP): bifall till ledningsutskottets förslag samt tilläggsyrkande, att
systemet med hemkompostering ska behållas och även fortsättningsvis ge rabatt samt
att förslaget i största möjliga utsträckning tar hänsyn till kundernas preferenser och
behov.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Yngve Berlins m.fl. yrkande om bifall till ledningsutskottets förslag om
att anta Rambo AB:s inriktningsbeslut till nytt insamlingssystem för hushållens avfall
alternativ 2, frivillig utsortering av matavfallet i Lysekils kommun.
Proposition på Yngve Berlins m.fl. yrkande om bifall till ledningsutskottets förslag om
att kommunstyrelsen ger Rambo AB i uppdrag att utforma förslag till nya lokala
avfallsföreskrifter och ny renhållningstaxa. Förslaget ska presenteras vid
kommunfullmäktiges sammanträde så snart som möjligt 2015.
Proposition på Ronald Rombrants tilläggsyrkande att systemet med
hemkompostering ska behållas och även fortsättningsvis ge rabatt.
Proposition på Ronald Rombrants tilläggsyrkande att förslaget i största möjliga
utsträckning tar hänsyn till kundernas preferenser och behov.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Proposition
Ordförande ställer proposition på Yngve Berlins m.fl. yrkande om bifall till
ledningsutskottets förslag om inriktningsbeslut till nytt insamlingssystem för
hushållens avfall alternativ 2, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
förslaget.
Ordförande ställer proposition på Yngve Berlins m.fl. yrkande om bifall till
ledningsutskottets förslag om att kommunstyrelsen ger Rambo AB i uppdrag att
utforma förslag till nya lokala avfallsföreskrifter och ny renhållningstaxa och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants tilläggsyrkande, att systemet
med hemkompostering ska behållas och även fortsättningsvis ge rabatt och finner att
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs och ska verkställas.
Kommunsstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Ronald Rombrant yrkande.
Nej-röst för avslag.
Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar med 5 ja-röster och 6-nej röster att avslå tilläggsyrkandet.
Ledamöter/tjg ersättare
Jan-Olof Johansson

Parti
S

Camilla Carlsson, tjg.ers

FP

Ronald Rombrant

LP

Ja

Nej Avstår
x
x

x

Dan Jagefeldt, tjg.ers

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

x
x
5

6

Fortsatt proposition
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants tilläggsyrkande, att förslaget i
största möjliga utsträckning tar hänsyn till kundernas preferenser och behov, och
finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta Rambo AB:s inriktningsbeslut till nytt
insamlingssystem för hushållens avfall alternativ 2, frivillig utsortering av matavfallet
i Lysekils kommun.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge Rambo AB i uppdrag att utforma förslag till nya
lokala avfallsföreskrifter och ny renhållningstaxa. Förslaget ska presenteras vid
kommunfullmäktiges sammanträde så snart som möjligt 2015.
Kommunstyrelsen beslutar att Rambo AB i största möjliga utsträckning tar hänsyn
till kundernas preferenser och behov.
Reservation
Mot beslutet lämnar Ronald Rombrant (LP), Fredrik Häller (LP), Thomas Falk (LP),
Patrik Saving (LP) och Inge Löfgren (MP) skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Rambo AB

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 35
HANDLINGSPLAN FÖR BESÖKSNÄRINGEN I BOHUSLÄN –
REKOMMENDATION TILL KOMMUNERNA
Dnr: LKS 2014-519
Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande näringar. Det globala resandet
fortsatte att utvecklas positivt under 2013. I Sverige ökade turismens totala
omsättning med 3,9 procent till 284,4 miljarder kronor och antalet sysselsatta
uppgick till 173 000.
Turismens bidrag till sysselsättning och ekonomi i Sverige växer i betydelse. Enligt
internationella bedömningar kommer turism och resande i världen att öka med cirka
tre procent per år fram till 2030. Sverige har goda förutsättningar att ta del av denna
ökning. Våra basresurser i form av attraktiva resmål och anläggningar samt natur och
kultur ligger väl i linje med vad både fritids- och affärsresenärer förväntas efterfråga.
En av de största framtidsutmaningarna inom svensk besöksnäring är att etablera en
tydlig rollfördelning mellan privata och offentliga aktörer. En framgångsrik
destinationsutveckling kräver ett nytt sätt att tänka och agera kring det offentligas roll
i samverkan med den lokala turistorganisationen och de enskilda företagen.
I ”Handlingsplan för besöksnäring i Bohuslän” som Västsvenska Turistrådet
presenterat läggs grunden för att detta arbete på ett strukturerat sätt ska kunna
genomföras. Förutsättningen är att relevanta beslutsmandat, personella och
ekonomiska förutsättningar ges till den kommunala organisationen.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2015-02-23
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att arbeta med besöksnäringen utifrån Västsvenska
Turistrådet föreslagna handlingsplan.
Beslutet skickas till
Västsvenska Turistrådet
Näringslivsenheten

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 36
REVIDERING AV LYSEKILS KOMMUNS REGLEMENTE FÖR ARVODEN
OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA, BESTÄMMELSER OM
PENSION M.M.
Dnr: LKS 2015-074
Inom ramen för den parlamentariska utredningens arbete startade arbetet med en
revidering av kommunens arvodesreglemente. Vid halvårsskiftet 2014 gav
kommunstyrelsens ordförande administrative chefen i uppdrag att slutföra arbetet
med beaktande av vad som fram till dess kommit fram i gruppens arbete.
Arbetet har genomförts av t.f. kommunchef tillika administrativ chef och
personalutvecklare Maria Hemlin. Förslaget reglerar ersättningsformer,
kostnadsersättningar, kommunala organ, arvoden och ersättningar sammanträdesoch 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 tjänsteskrivelse 2015-02-03.
Förslag till reglemente med bilagor.
Yrkanden
Yngve Berlin (K): avslag på förvaltningens förslag, yrkar på att arvoden fortsatt ska
utgå från prisbasbelopp.
Thomas Falk (LP): ändringsyrkande att meningen ”Kommunfullmäktige arvoderas
som halvdag” i reglementet § 10, på sidan 7 utgår.
Mats Karlsson (M): ändringsyrkande att årsarvodet för kommunfullmäktiges
ordförande höjs, från 3 procent till 6 procent och vice
ordföranden från 1 procent till 2 procent.
Ändringsyrkande att årsarvodet för ordförande i socialnämnden
sänks från 40 procent till 35 procent och vice ordförande sänks
från 20 procent till 15 procent.
Jan-Olof Johansson (S): ändringsyrkande att det nya reglementet ska tillämpas
fr.o.m. 1 januari 2015.
Ronald Rombrant (LP): bifall till Thomas Falks yrkande och till Jan-Olof Johanssons
yrkande, i övrigt bifall till förvaltningens förslag.
Christer Hammarqvist (C): att halvt arvode ska utgå till närvarande ersättare vid
fullmäktigesammanträden.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Ronald Rombrant (LP): tilläggsyrkande att en uppföljning/utvärdering genomförs
efter att bestämmelserna har tillämpats under 2015 med återrapportering till
kommunstyrelsen senast 2016-03-30.
Camilla Carlsson (FP): bifall till Mats Karlssons och Thomas Falks yrkanden.
Jan-Olof Johansson (S): bifall till Mats Karlssons yrkande om höjt årsarvode för
kommunfullmäktiges presidium. Avslag till Mats Karlssons yrkande om sänkt
årsarvode för socialnämndens presidium. Bifall till Ronald Rombrants
tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på förvaltningens förslag mot Yngve Berlins yrkande att arvoden fortsatt
ska utgå från prisbasbelopp.
Proposition på förvaltningens förslag mot Mats Karlssons m.fl. yrkande om höjt
årsarvode för kommunfullmäktiges presidium.
Proposition på förvaltningens förslag mot Mats Karlssons m.fl. yrkande om sänkt
årsarvode för socialnämndens presidium.
Proposition på förvaltningens förslag mot Thomas Falks m.fl. yrkande att meningen
”Kommunfullmäktige arvoderas som halvdag” i reglementet § 10, på sidan 7 utgår.
Proposition på förvaltningens förslag mot Jan-Olof Johansson m.fl. yrkande att det
nya reglementet ska tillämpas fr.o.m. 1 januari 2015.
Proposition på förvaltningens förslag mot Christer Hammarqvist yrkande att halvt
arvode ska utgå till närvarande ersättare vid fullmäktigesammanträden.
Proposition på Ronald Rombrant m.fl. tilläggsyrkande om att en
uppföljning/utvärdering genomförs efter att bestämmelserna har tillämpats under
2015 med återrapportering till kommunstyrelsen senast 2016-03-30.
Proposition på övriga delar i förvaltningens förslag, att godkänna upprättat
reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, bestämmelser om
pension m.m.
Proposition
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Yngve Berlins yrkande
och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordförandet ställer proposition på förvaltningens förslag mot Mats Karlssons m.fl.
yrkande om höjt årsarvode för kommunfullmäktiges presidium och finner att
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Omröstnings begärs och ska verkställas
Ja-röst för bifall till Mats Karlsson
Nej-röst för bifall till förvaltningens förslag

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar med 5 ja-röster och 5-nej röster och med ordförandens
utslagsröst att bifalla ändringsyrkandet.
Ledamöter/tjg ersättare
Jan-Olof Johansson

Parti
S

Ja
X

Camilla Carlsson, tjg.ers

FP

X

Ronald Rombrant

LP

Nej Avstår

X

Dan Jagefeldt, tjg.ers

S

X

Mats Karlsson

M

X

Christer Hammarqvist

C

X

Fredrik Häller

LP

X

Patrik Saving, tjg.ers

LP

X

Inge Löfgren

MP

X
X

Yngve Berlin
Christoffer Zakariasson,
närvarande vid föredragningen, ej
närvarande vid beslut
Summa

K
SD
5

5

Fortsatt proposition
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Mats Karlssons m.fl.
yrkande om sänkt årsarvode för socialnämndens presidium och finner att
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Thomas Falks m.fl.
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Jan-Olof Johansson
m.fl. yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Christer Hammarqvist
yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrant m.fl. tilläggsyrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Ordförande ställer proposition på övriga delar i förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att årsarvodet för kommunfullmäktiges ordförande
höjs, från 3 procent till 6 procent och vice ordföranden från 1 procent till 2 procent.
Kommunfullmäktige beslutar att meningen ”Kommunfullmäktige arvoderas som
halvdag” i reglementet § 10, på sidan 7 utgår.
Kommunfullmäktige beslutar att det nya reglementet ska tillämpas fr.o.m. 1 januari
2015.
Kommunfullmäktige beslutar att en uppföljning/utvärdering genomförs efter att
bestämmelserna har tillämpats under 2015 med återrapportering till
kommunstyrelsen senast 2016-03-30.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna i övrigt upprättat reglemente för arvoden
och ersättningar till förtroendevalda, bestämmelser om pension m.m.
Reservation
Mot beslutet anmäler Yngve Berlin (K) skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 37
REVIDERING AV REGLEMENTE MED GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH NÄMNDERNA I LYSEKILS KOMMUN
Dnr: LKS 2014-525
I Lysekils kommun tillämpas en modell med nämndsgemensamma bestämmelser.
Syftet är att nämnderna i så stor utsträckning som möjligt ska arbeta utifrån samma
förutsättningar. Som komplement till dessa gemensamma bestämmelser kommer för
varje nämnd särskilda reglementen, i vilka nämndernas uppgifter och ansvar närmare
regleras.
Nuvarande gemensamma bestämmelser fastställdes av fullmäktige 2008-06-12 § 79.
På grund av författningsändringar är de till väsentliga delar inaktuella och därför i
behov av översyn. SKL har dessutom utarbetat nya rekommendationer, vilka i
tillämpliga delar beaktats.
Ärendet återremitterades från kommunfullmäktige 2014-12-18, § 42. Ärendet har
därefter varit föremål för diskussion i kommunstyrelsens ärendeberedning. Dessa
diskussioner har lett till att inga förändringar har gjorts i det ursprungliga förslaget
till reviderat reglemente.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-12-18
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-25
Förslag till reglemente
Gällande reglemente
Yrkande
Mats Karlsson (M), Camilla Karlsson (FP), Christer Hammarvist (C): bifall till
förvaltningens förslag.
Ronald Rombrant (LP): ändringsyrkande att lydelsen i § 6 Sammansättning och
mandattid, tredje stycket ändras från ”Sedan val av nämnd skett utser fullmäktige
bland nämndens ledamöter en ordförande, en förste vice ordförande samt en andre
vice ordförande.” till ”Sedan val av nämnd skett utser fullmäktige bland nämndens
ledamöter en ordförande och en vice ordförande. För kommunstyrelsen gäller dock
att fullmäktige utser en ordförande, en förste vice ordförande samt en andre vice
ordförande.”
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Ronald Rombrants ändringsyrkande mot avslag.
Proposition på övriga delar i förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants ändringsyrkande mot avslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Ordförande ställer proposition på övriga delar i förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktig beslutar att fastställa Reglemente med gemensamma
bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Lysekils kommun, med ändring
av § 6, tredje stycket enligt följande:
”Sedan val av nämnd skett utser fullmäktige bland nämndens ledamöter en
ordförande och en vice ordförande. För kommunstyrelsen gäller dock att
fullmäktige utser en ordförande, en förste vice ordförande samt en andre vice
ordförande”.
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva nuvarande reglemente reviderat
2008-06-12 § 79.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 38
REVIDERING AV ”LOKALA FÖRESKRIFTER OM
GÅNGBANERENHÅLLNING FÖR LYSEKILS KOMMUN”
Dnr: LKS 2015-115
Kommunfullmäktige antog 2011-04-28 nu gällande föreskrifter om
gångbanerenhållning för Lysekils kommun. Dessa föreskrifter anger bl.a.
gränsdragning kopplat till skötselansvar mellan kommunen som huvudman för
allmänna platser och fastighetsägare, detta görs med stöd i 3§ lag (1998:814) med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
I paragraferna 7-9 anges att miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn,
föreläggande m.m. Med anledning av att ansvaret för de allmänna platserna ligger
numera under kommunstyrelsen så föreslås att tillsynsansvaret övergår dit.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-02 med förslag till
revidering.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om nedanstående revidering avseende Lokala
föreskrifter om gångbanerenhållning för Lysekils kommun.
Revidering 7§

Tillsynen över efterlevnaden av dessa föreskrifter utövas av
kommunstyrelsen

Revidering 8§ Kommunstyrelsen får besluta om föreläggande och förbud samt
bestämma om vite som behövs i ett enskilt fall för efterlevnad av lag
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag
avseende gaturenhållning.
Om föreläggande eller förbud ej efterlevs får kommunstyrelsen låta
vidta åtgärd på den ansvariges bekostnad.
Revidering 9§ Kommunstyrelsen får meddela undantag från dessa föreskrifter om
det kan ske utan påtaglig olägenheter på platsen eller åsidosätter
människors hälsa eller i övrigt nedsätter allmän trevnad.
Kommunfullmäktige beslutar att ovansående revideringar träder i kraft omgående.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 39
REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN
Dnr: LKS 2015-116
Den 2011-04-01 delades socialnämnden in i en vård- och omsorgsnämnd och en
individ- och myndighetsnämnd. I och med denna delning upprättades reglemente
för dessa nämnder var för sig.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-26, § 82 att avveckla de två sociala
nämnderna och från och med mandatperioden 2015-01-01 ansvarar socialnämnden
för samtliga frågor inom sociala sektorn.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-01-14, med bilaga
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till reglemente för en
socialnämnd att gälla fr.o.m. 2015-01-01 varvid nuvarande reglementen för vårdoch omsorgsnämnden och individ- och myndighetsnämnden upphör att gälla.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 40
BESVARANDE AV MOTION ANGÅENDE BOJKOTT AV ISRAELISKA
VAROR
Dnr: LKS 2014-332
Kommunistiska Partiet har i motion 2014-08-05 föreslagit att Lysekils
kommunfullmäktige beslutar om en kommunal bojkott av Israeliska varor.
I motionen förslår Kommunistiska Partiet att kommunens policy för inköp och
upphandling revideras så att det skrivs in att kommunen inte ska befatta sig med
varor av Israeliskt ursprung.
Bojkott av varor från enskilt land är inte en kommunal angelägenhet och strider mot
den kommunala kompetensen, 2 kap 1 § i kommunallagen. Kravet är också att se som
oförenligt med Lagen om Offentlig Upphandling, LOU då en av de grundläggande
principerna är icke-diskrimineringsprincipen vilken innebär det är förbjudet att
diskriminera leverantörer på grund av deras nationalitet, t.ex. medborgarskap,
etablerings- eller verksamhetsland.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-01-28
Yrkande
Yngve Berlin (K): bifall till motionen.
Proposition
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Yngve Berlins
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till vad
kommunledningskontoret anfört.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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