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Övriga närvarande
Per Garenius, samhällsbyggnadschef §§ 47-52
Christian Martins, adm. Chef, del av § 47 och § 58
Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg, del av § 47
Micael Johansson, chef för avdelningen hållbarutveckling, del av § 47
Fredrik Torstensson, chef för avdelningen Mark och Gata, del av § 47

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 47
Muntlig information
Kommunstyrelsen får muntlig information om följande ärenden:
-

Christian Martins, administrativ chef informerar om reglementen för
kommunstyrelsen, kommande samhällsbyggnadsnämnden och införandet av
jävsnämnd.

-

Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg informerar om förslag för riktlinjer för
trygghetsskapande och brottförebyggande arbete.

-

Fredrik Torstensson, avd. chef för Mark och Gata informerar om kommande
förslag till riktlinjer för markanvisning.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 48
Månadsrapport mars 2018 kommunstyrelseförvaltningen
Dnr:

LKS 2018-196

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla
information om ekonomiskt utfall varje månad förutom januari och juli.
Information lämnas här för kommunstyrelseförvaltningen om utfall efter mars
månad.
Någon ny prognos har inte arbetats fram sedan föregående uppföljning (uppföljning 1
efter februari).
Sammantaget redovisar kommunstyrelseförvaltningen en relativt stor positiv
avvikelse mot budget till och med mars. I huvudsak handlar det om budgeterade
kostnader som faller ut först senare under året. För helåret prognostiseras drygt
700 tkr plus i förhållande till budget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-16
Månadsrapport mars 2018 för kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport mars 2018 för kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 49
Bolagsstyrningsrapport 2017 för Lysekils Stadshus AB
Dnr:

LKS 2018-262

Enligt det gemensamma ägardirektivet för bolag ägda av Lysekils kommun ska
bolagen årligen upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Denna ska
bl.a. belysa bolagets verksamhet i förhållande till det fastställda kommunala
ändamålet samt hur styrelsearbetet bedrivits under året. Dotterbolagen ska
rapportera till Lysekils Stadshus AB som i sin tur lämnar en rapport för
bolagskoncernen till kommunstyrelsen.
Styrelsen för Lysekils Stadshus AB har 2018-04-11 beslutat om bolagsstyrningsrapport för 2017. Som bilagor till denna redovisas dotterbolagens rapporter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-12
Lysekils Stadshus AB – Bolagsstyrningsrapport för 2017 med bilagor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner bolagsstyrningsrapport 2017 för Lysekils Stadshus AB
med bilagor.
Beslut skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Lysekils Stadshus AB

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 50
Rambo AB - årsredovisning 2017 samt uppdrag till kommunens ombud
på bolagets årsstämma
Dnr:

LKS 2018-270

Rambo AB har upprättat årsredovisning för 2017. Lekmannarevisorerna har lämnat
sin granskningsrapport 26 februari 2018 och den auktoriserade revisorn sin
revisionsberättelse 2 mars 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-16
Årsredovisning 2017 för Rambo AB, med revisionsberättelse
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunens ombud på årsstämman att rösta
för:
1. Att godkänna och fastställa årsredovisningen för år 2017 med intagna
resultat- och balansräkningar
2.

Att årets resultat disponeras enligt styrelsen förslag samt

3.

Att styrelsens ledamöter och VD beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017

Beslut skickas till
Rambo AB
Christina Gustafson

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 51
Val av kommunens ombud vid föreningsstämma Kooperativa
Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder
Dnr:

LKS 2018-283

Val av ombud till föreningsstämma Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils
omsorgsbostäder ska genomföras.
Nominering
Jan-Olof Johansson (S) nominerar:
Mats Karlsson (M) som ordinarie ombud och Krister Samuelsson (M) som
ombudsersättare.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Mats Karlsson som ordinarie ombud och Krister
Samuelsson som ombudsersättare till föreningsstämma Kooperativa
Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder.
Beslut skickas till
Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder
Mats Karlsson
Krister Samuelsson

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 52
Månadsrapport mars 2018 samhällsbyggnadsförvaltningen
Dnr:

LKS 2018-196

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla
information om ekonomiskt utfall varje månad förutom januari och juli.
Information lämnas här för samhällbyggnadsförvaltningen om utfall efter mars
månad.
Någon ny prognos har inte arbetats fram sedan föregående uppföljning (uppföljning 1
efter februari). Förvaltningen kan dock konstatera att utfallet är fortsatt positivt och
gör ingen annan bedömning för helåret än att budgeten kommer vara i balans.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-16
Månadsrapport mars 2018 samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för mars 2018 för
samhällbyggnadsförvaltningen.
Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 53
Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelsens
förvaltningar.


Samhällsbyggnadschefen
 Förteckning över beslutattestanter och orderattestanter för
samhällsbyggnadsförvaltningen



Chef för hållbar utveckling
 Personuppgiftsbiträdesavtal med Västtrafik



Handläggare för färdtjänst
 Beslut gällande färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd för
rörelsehindrade, jan-mars 2018

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll den 24 april 2018.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 54
Anmälningsärenden
Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-04-11
Protokoll från LysekilsBostäder AB 2018-03-13
Protokoll från LEVA i Lysekil AB 2018-02-13
Protokoll från RAMBO AB 2018-02-23
Protokoll från Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän 2018-03-03, 2018-04-04
Protokollsutdrag från socialnämnden 2018-03-27, § 50 – Uppföljning U1
(LKS 2018-196)
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen i Munkedals kommun 2018-03-14, § 28 –
Förslag till ny kommunrepresentation och arvodering för Bohuskustens
Vattenvårdsförbund (LKS 2017-867)
Årsredovisning 2017 – KHF Lysekils 0msorgsbostäder
Fyrbodals kommunalförbund – direktionen i korthet 2018-03-22
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll
24 april 2018.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 55
Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör
Dnr:

LKS 2018-088

Kommundirektören informerar om:




Möte med Tillväxt norra Bohuslän
Pågående arbete med driften för Lysekils Hamn
Pågående arbete med Utsiktsberget

Kommunstyrelsens ordförande informerar om:


Dialogmöte med socialnämndens presidium 2018-04-23




Möte med länsstyrelsen – havsplanering
Möte VG 2020 – halvtidsavstämning

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 56
Bokslutsberedning
Dnr:

LKS 2018-200

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska kommunstyrelsens
ledningsutskott genomföra en bokslutsberedning efter årsbokslutet i syfte att
fastställa respektive nämnd/styrelses ekonomiska resultat. Uppgår kommunens
resultat till minst två procent av kommunens totala budget kan överskjutande del av
resultatet balanseras till nämnd/styrelse påföljande år. Underskott ska enligt
regelverket överföras med 100 procent som eget kapital, dock maximalt två procent
av nämndens budget. Underskott ska täckas inom tre år.
Då kommunen som helhet inte uppfyller kraven på resultat, 2 procent av budget, är
det inte aktuellt med överföring av överskott till nästkommande år.
För socialnämndens del innebär regelverket att 7,3 mnkr av det totala underskottet
på 22,4 mnkr för 2017 ska överföras och återställas inom tre år. Då nämnden är inne i
ett omställningsarbete och anpassning till budget 2018 bedöms ytterligare åtgärder
för att återställa underskott från 2017 inte vara lämpligt i dagsläget, utan beslut om
detta bör avvaktas till uppföljningsrapport 3 2018.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från ledningsutskottet 2018-04-11, § 12
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-04
Yrkande
Jan-Olof Johansson (S): Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
fastställa respektive nämnds resultat för 2017. Mot bakgrund av att socialnämnden
prognosticerar ett underskott om ca 19 mnkr för 2018 föreslås ett tillfälligt avsteg från
ekonomistyrningsprinciperna innebärande att underskottet från 2017 inte behöver
återställas.
Ronald Rombrant (LP): Lysekilspartiet och Miljöpartiet yrkar på att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att socialnämnden inte behöver ta
med sig 2017 års underskott samt att det görs en översyn av ekonomistyrningsprinciperna i delen om bokslutsberedning och hantering av över och underskott.
Christina Gustafson (S): Bifall till Jan-Olof Johansson förslag, avslag på Ronald
Rombrants förslag.
Fredrik Häller (LP): Bifall till Ronald Rombrants förslag, avslag på Jan-Olof
Johanssons förslag.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning
Proposition på ledningsutskottets förslag att fastställa respektive nämnds resultat för
2017. Mot bakgrund av att socialnämnden prognosticerar ett underskott om 19 mnkr
för 2018 föreslås att beslut om startpunkt för återställande av underskott från 2017 på
7,3 mnkr avvaktas till uppföljningsrapport 3 2018 mot Jan-Olof Johanssons m.fl.
förslag att fastställa respektive nämnds resultat för 2017. Mot bakgrund av att
socialnämnden prognosticerar ett underskott om ca 19 mnkr för 2018 föreslås ett
tillfälligt avsteg från ekonomistyrningsprinciperna innebärande att underskottet från

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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2017 inte behöver återställas mot Ronald Rombrants m.fl. förslag att socialnämnden
inte behöver ta med sig 2017 års underskott samt att det görs en översyn av
ekonomistyrningsprinciperna i delen om bokslutsberedning och hantering av över
och underskott.
Proposition
Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag mot Jan-Olof
Johanssons m.fl. förslag mot Ronald Rombrants m.fl. förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Jan-Olof Johanssons förslag.
Omröstning begärs.
Ordförande meddelar att Jan-Olof Johanssons förslag är huvudförslag.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
1. Ledningsutskottets förslag och Roland Rombrants m.fl. förslag ställs mot
varandra för att utse motförslag till huvudförslaget.
2. Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag ställs mot det förslag som kommunstyrelsen
utser till motförslag.
Ja-röst för Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag
Nej-röst för det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag.
Ordförande ställer ledningsutskottets och Roland Rombrants m.fl. förslag mot
varandra och finner att kommunstyrelsen utser Ronald Rombrants m.fl. förslag till
motförslag.
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster och 5-nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Jan-Olof
Johanssons förslag.
Omröstningsbilaga
Ledamöter/tjg. ersättare
Parti
Jan-Olof Johansson
S

Ja
X

Ricard Söderberg, tjg

X

Ronald Rombrant

S
LP

Nej Avstår

X

Christina Gustafson

S

X

Krister Samuelsson, tjg

M

X

Dan Jagefeldt, tjg

S

X

Fredrik Häller

LP

X

Susanne Baden, tjg

MP

X

Inge Löfgren

MP

X

Yngve Berlin

K

Christoffer Zakariasson
Summa

Justerare:

X

SD

X
6

5

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa respektive nämnds
resultat för 2017. Mot bakgrund av att socialnämnden prognosticerar ett underskott
om ca 19 mnkr för 2018 föreslås ett tillfälligt avsteg från ekonomistyrningsprinciperna innebärande att underskottet från 2017 inte behöver återställas.
Reservation
Ronald Rombrant (LP) reserverar sig mot beslutet och avser att lämna skriftlig
reservation.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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RESERVATION från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut
2018-04-24 i ärende 9, Bokslutsberedning
Vi gläds över att S och övriga i minoritetsstyret anslutit sig till vår linje att
avskriva den skuld på dryga 7 mkr som socialnämnden enligt ekonomistyrningsprinciperna skulle ”återbetalat” med anledning av 2017 års budgetöverdrag. Mot
bakgrund av de stora obalanser den nämnden har skulle detta bara inneburit ett
meningslöst spel för galleriet, eftersom det inte fanns några förutsättningar för
nämnden att klarar detta. I kommunstyrelsens ledningsutskott var S däremot
helt inriktade på att pengarna skulle ”drivas in”.
Vi menar att det redan nu finns all anledning att ompröva ambitionerna i
ekonomistyrningsprinciperna i delen om bokslutsberedning och hantering av
över- och underskott. Tjänstemän lägger timmar på att tjänsteskrivelser,
nämndsekreterare skriver kallelser och protokoll, förtroendevalda tvingas lägga
tid på inläsning och diskussioner inom partierna. Till vilken nytta?
Tyvärr fick vi inte gehör för detta. Väljarna borde få reda på hur deras
skattepengar används!
Ronald Rombrant, för Lysekilspartiet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 57
Yttrande över revisionsberättelsen 2017
Dnr:

LKS 2018-256

Revisorerna i Lysekils kommun har 2018-04-10 överlämnat revisionsberättelsen för
år 2017 till kommunfullmäktige. I revisionsberättelsen riktar revisorerna kritik och
anmärkning mot socialnämnden för stora budgetunderskott samt bristande
ekonomistyrning och intern kontroll 2017.
Revisorerna riktar anmärkning mot kommunstyrelsen som brustit i sin tillsyn av
socialnämnden samt att styrelsen ännu inte har vidtagit tillräckliga åtgärder avseende
tidigare påtalade brister i kommunens jämställdhetsarbete.
I enlighet med kommunallagen (KL) 5 kap. 32 § ska fullmäktige alltid inhämta
förklaring från det organ eller den förtroendevalde mot vilken anmärkning är riktad.
Kommunstyrelsen har bedrivit uppsikt över socialnämnden inom ramen för
kommunens styrmodell och ekonomistyrningsprinciper. I enlighet med dessa ska
uppföljning sammanställas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista
februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april (Uppföljningsrapport 2), 31 augusti
(Uppföljningsrapport 3) samt Årsrapport per 31 december.
Utöver uppföljningsrapporterna har dialogmötet skett med socialnämndens
presidium samt dialog på tjänstemannanivå med kommundirektör, ekonomichef,
ekonomer och socialchef.
Jämställdhetsarbetet har kommunstyrelseförvaltningen i enlighet med uppdrag i
kommunstyrelsens nämndbudget för 2017 tagit fram ett styrdokument, Riktlinjer för
likabehandling, som grund för arbetet. Detta har antagits av kommunfullmäktige
2017-12-14. Riktlinjerna omfattar samtliga diskrimineringsgrunder enligt
diskrimineringslagen. Arbete pågår för närvarande med att ta fram en plan för det
fortsatta arbetet inklusive de formella krav som finns för just jämställdhetsområdet.
Det bör påpekas att den kartläggning och analys av löner och anställningsvillkor som
diskrimineringslagen kräver av arbetsgivaren har genomförts i samband med
löneöversynerna såväl 2017 som 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-16
Revisionsberättelse för år 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande till kommunfullmäktige översända
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Särskilt yttrande
Ronald Rombrant (LP): Lysekilspartiet och Miljöpartiet lämnar särskilt yttrande över
revisionsberättelsen daterat 2018-04-23.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 58
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Dnr:

LKS 2018-244

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14 om förändrad nämndorganisation att gälla
från och med mandatperioden 2019 där byggnadsnämndens ansvar utvidgas och att
nämnden ombildas till en samhällsbyggnadsnämnd. Detta innebär att den nya
nämnden kommer att överta vissa frågor från kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen fick i uppdrag skriva fram förslag gällande
organisatoriskt ansvar, reglemente och arbetsformer för den blivande samhällsbyggnadsnämnden samt hanteringen av ärenden vid myndighetsutövning av
kommunens egna verksamheter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-03
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Yrkande
Ronald Rombrant (LP): Lysekilspartiet och Miljöpartiet yrkar på att förvaltningens
förslag avslås med motiveringen att det inte finns ett ekonomiskt utrymme för att låta
den politiska apparaten svälla ut, dessutom ska kommunstyrelsen föregå med gott
exempel när det gäller att hushålla med skattebetalarnas pengar
Ricard Söderberg (S), Christina Gustafson (S) och Mats Karlsson (M): Bifall till
förvaltningens förslag att fastställa förslaget till reglemente för den blivande
samhällsbyggnadsnämnden.
Ronald Rombrant (LP): Tilläggsyrkande, att protokollsutdrag, inkl. reservationer från
kommunfullmäktiges beslut 2017-12-14, § 176 bifogas handlingarna i ärendet till
kommunfullmäktige.
Ricard Söderberg (S): Avslag på Ronald Rombrants tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Ricard Söderberg m.fl. förslag till bifall mot Ronald Rombrants m.fl.
förslag till avslag.
Proposition Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Ricard Söderberg m.fl. förslag till bifall mot Ronald
Rombrants m.fl. förslag till avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Ricard Söderbergs förslag.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Omröstnings begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst till Ricard Söderbergs förslag
Nej-röst för avslag
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster, 5-nej-röster och 1 ledamot som avstår, beslutar kommunstyrelsen
med ordförandes utslagsröst, enligt Ricard Söderbergs förslag.
Omröstningsbilaga
Ledamöter/tjg. ersättare
Parti
Jan-Olof Johansson
S

Ja
X

Ricard Söderberg, tjg.

X

Ronald Rombrant

S
LP

Nej Avstår

X

Christina Gustafson

S

X

Mats Karlsson

M

X

Dan Jagefeldt, tjg.

S

X

Fredrik Häller

LP

X

Susanne Baden, tjg.

MP

X

Inge Löfgren

MP

X

Yngve Berlin

K

Christoffer Zakariasson
Summa

X

SD

X
5

5

1

Fortsatt proposition
Ordförande ställer Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar avslå tilläggsförslaget.
Omröstnings begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst till Ronald Rombrants tilläggsyrkande
Nej-röst för avslag

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster och 5-nej-röster beslutar kommunstyrelsen bifalla Ronald Rombrants
tilläggsyrkande.
Omröstningsbilaga
Ledamöter/tjg. ersättare
Parti
Jan-Olof Johansson
S
Ricard Söderberg, tjg.
Ronald Rombrant

Ja

S
LP

Nej Avstår
X
X

X

Christina Gustafson

S

X

Mats Karlsson

M

X

Dan Jagefeldt, tjg.

S

X

Fredrik Häller

LP

X

Susanne Baden, tjg.

MP

X

Inge Löfgren

MP

X

Yngve Berlin

K

X

SD

X

Christoffer Zakariasson
Summa

6

5

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att protokollsutdrag, inkl. reservationer från
kommunfullmäktiges beslut 2017-12-14, § 176 bifogas handlingarna i ärendet till
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa förslaget till reglemente för
den blivande samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 59
Inrättande av en jävsnämnd med tillhörande reglemente
Dnr:

LKS 2018-243

Då kommunfullmäktige beslutat att inrätta en samhällsbyggnadsnämnd uppstår
behov av en annan nämnd som fattar de myndighetsbeslut gentemot kommunens
egna verksamheter som samhällsbyggnadsnämnden inte själv får hantera.
Mot bakgrund av detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen att en jävsnämnd
inrättas.
Då det är sannolikt att jävsnämnden på årsbasis kommer ha relativt få ärenden
föreslås att inget årsarvode utgår till ordföranden. Enbart mötesarvode utgår.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-04
Reglemente för jävsnämnd
Yrkande
Ricard Söderberg (S): Bifall till förvaltningens förslag att inrätta en jävsnämnd med
tillhörande reglemente att gälla från och med mandatperioden 2019 – 2022.
Inge Löfgren (MP): Avslag på förvaltningens förslag att inrätta en jävsnämnd.
Inge Löfgren (MP): Yrkar i andra hand på att komplettera § 2 med att ledamöter och
ersättare inte får ha förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen eller samhällsbyggnadsnämnden.
Ricard Söderberg (S): Bifall till Inge Löfgrens andrahandsyrkande.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Ricard Söderberg förslag till bifall mot Inge Löfgrens förslag till avslag.
Proposition på Inge Löfgrens m.fl. andrahandsyrkande att komplettera § 2.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Ricard Söderberg förslag till bifall mot Inge
Löfgrens förslag till avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ricard
Söderbergs förslag.
Ordförande ställer proposition på Inge Löfgrens m.fl. andrahandsyrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller Inge Löfgrens m.fl. andrahandsyrkande.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige inrätta en jävsnämnd med
tillhörande reglemente att gälla från och med mandatperioden 2019 – 2022.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att komplettera § 2 med att
ledamöter och ersättare inte får ha förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen eller
samhällsbyggnadsnämnden.
Reservation
Inge Löfgren (MP) reserverar sig muntligt mot beslutet.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 60
Reglemente för kommunstyrelsen
Dnr:

LKS 2018-245

Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta en samhällsbyggnadsnämnd vilket
innebär att vissa frågor flyttas från kommunstyrelsen och föranleder en revidering av
kommunstyrelsens reglemente. Det föreslagna reglementet förtydligar och i högre
grad än tidigare styrelsens huvuduppdrag samt avgränsar vilka övriga
ansvarsområden och frågor som ligger på kommunstyrelsen. Förutom en ökad
tydlighet ges styrelsen mer tid och förutsättningar för sitt lagstadgade huvuduppdrag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-16
Reglemente för kommunstyrelsen
Yrkande
Ronald Rombrant (LP): Lysekilspartiet och Miljöpartiet yrkar på att förvaltningens
förslag avslås med motiveringen att det inte finns ett ekonomiskt utrymme för att låta
den politiska apparaten svälla ut, dessutom ska kommunstyrelsen föregå med gott
exempel när det gäller att hushålla med skattebetalarnas pengar
Ricard Söderberg (S): Bifall till förvaltningens förslag att fastställa reglemente för
kommunstyrelsen, att gälla från och med 2019-01-01.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Ricard Söderberg m.fl. förslag till bifall mot Ronald Rombrants m.fl.
förslag till avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Ricard Söderberg m.fl. förslag till bifall mot Ronald
Rombrants m.fl. förslag till avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Ricard Söderbergs förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa förslaget till reglemente för
kommunstyrelsen att gälla från och med 2019-01-01.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 61
Ny samverkan mellan SML-kommunerna inom IT-området
Dnr:

LKS 2018-241

Fullmäktigeförsamlingarna i SML-kommunerna (Sotenäs, Munkedal och Lysekil) har
beslutat att samverka inom IT-området.
Samverkan har skett genom att en gemensam nämnd samt driftorganisation för ITfrågor har inrättats från 2012-01-01. Lysekils kommun är värdkommun för
driftorganisationen.
Regeringen föreslår i prop. 2017/18:151 att kommunerna ges en generell möjlighet till
avtalssamverkan genom att nya bestämmelser införs i kommunallagen. Ändringarna
föreslås träda i kraft 2018-07-01. Ett uttalat motiv för en utbyggd generell
avtalssamverkan är att gemensamma nämnder ofta skapar en omfattande
administrativ överbyggnad. Avtalssamverkan är ett mer flexibelt sätt att ta del av den
kompetens som finns i andra kommuner, utan att för den skull ändra
huvudmannaskapet.
Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen. För
att möte kraven på demokratisk insyn ska styrelsen i sin tur rapportera till
kommunfullmäktige i vilka avtalssamverkan kommunen ingår.
Nuvarande avtal innefattande en gemensam nämnd får omarbetas och anpassas till
avtalssamverkan, men i sak föreslås inga förändringar. Den gemensamma ITorganisationen kommer fortsatt att organiseras inom Lysekils kommuns
förvaltningsorganisation.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, under förutsättning av
riksdagens beslut om generell avtalssamverkan samt beslut av Sotenäs och
Munkedals kommuner likalydande med nedanstående att-satser,
att den gemensamma IT-nämnden upphör 2018-12-31,
att den fortsatta samverkan inom IT-området sker genom avtalssamverkan från
och med 2019-01-01, och
att den överenskomna avtalssamverkan ska organiseras inom Lysekils kommuns
förvaltningsorganisation.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 62
Ny samverkan mellan SML-kommunerna inom löneområdet
Dnr:

LKS 2018-242

Fullmäktigeförsamlingarna i SML-kommunerna (Sotenäs, Munkedal och Lysekil) har
beslutat att samverka inom löneområdet. Samverkan har skett genom att en
gemensam nämnd samt löneenhet har inrättats från 2013-01-01. Munkedals kommun
är värdkommun för löneverksamheten.
Regeringen föreslår i prop. 2017/18:151 att kommunerna ges en generell möjlighet till
avtalssamverkan genom att nya bestämmelser införs i kommunallagen. Ändringarna
föreslås träda i kraft 2018-07-01. Ett uttalat motiv för en utbyggd generell
avtalssamverkan är att gemensamma nämnder ofta skapar en omfattande
administrativ överbyggnad. Avtalssamverkan är ett mer flexibelt sätt att ta del av den
kompetens som finns i andra kommuner, utan att för den skull ändra
huvudmannaskapet. Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos
kommunstyrelsen. För att möte kraven på demokratisk insyn ska styrelsen i sin tur
rapportera till kommunfullmäktige i vilka avtalssamverkan kommunen ingår.
Nuvarande avtal innefattande en gemensam nämnd får omarbetas och anpassas till
avtalssamverkan, men i sak föreslås inga förändringar. Den gemensamma
löneenheten kommer fortsatt att organiseras inom Munkedals kommuns
förvaltningsorganisation.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-21
Yrkande
Yngve Berlin (K): Bifall till förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, under förutsättning av
riksdagens beslut om generell avtalssamverkan samt beslut av Sotenäs och
Munkedals kommuner likalydande med nedanstående att-satser,
att den gemensamma lönenämnden upphör 2018-12-31,
att den fortsatta samverkan inom löneområdet sker genom avtalssamverkan
från och med 2019-01-01, och
att den överenskomna avtalssamverkan ska organiseras inom Munkedals
kommuns förvaltningsorganisation.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 63
Riktlinjer för Lysekils kommuns trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbete
Dnr:

LKS 2018-236

Sedan 2016 har tjänstepersoner från Lysekils kommun och kommunpolisen ett
förstärkt och förbättrat samarbete och arbetar successivt för att utveckla ett
systematiskt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete som vilar på beprövad
kunskap.
Som ett led i detta arbete, och med anledning av ökad social oro under en tid, har det
framkommit behov av att tydliggöra hur arbetet ska ledas, organiseras, bedrivas och
följas upp. Därför har förslag till riktlinjer för arbetet tagits fram som ska tydliggöra
hur samverkansarbetet ska bedrivas och följas upp samt vilka metoder som
övergripande används för att arbeta strukturerat, systematiskt och kunskapsbaserat
med målsättningen att öka tryggheten i det offentliga rummet.
Riktlinjerna ersätter den tidigare samverkansformen som det lokala brottsförebyggande rådet hade.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-13
Riktlinjer för Lysekils kommuns trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
Yrkande
Fredrik Häller (LP): Lysekilspartiet och Miljöpartiet yrkar på att riktlinjerna - mot
bakgrund av rådande förhållanden i kommunen – under rubriken ”Uppföljning”
kompletteras med: ”Varannan månad presenteras lägesbilden av trygghetsgruppen i
kommunstyrelsens ledningsutskott. Vid social oro kan frekvensen tillfälligt öka.
Christina Gustafson (S) och Ricard Söderberg (S): Bifall till förvaltningens förslag att
godkänna riktlinjer för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i Lysekils
kommun samt bifall till Fredrik Hällers m.fl. tilläggsförslag.
Propositionsordning
Proposition på Christina Gustafsons m.fl. förslag till bifall.
Proposition på Fredrik Hällers m.fl. tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Christina Gustafsons m.fl. förslag till bifall och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på Fredrik Hällers m.fl. tilläggsförslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna riktlinjer för
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i Lysekils kommun.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att riktlinjerna under rubriken
”Uppföljning” kompletteras med: ”Varannan månad presenteras lägesbilden av
trygghetsgruppen i kommunstyrelsens ledningsutskott. Vid social oro kan frekvensen
tillfälligt öka.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 64
Policy för informationssäkerhet
Dnr:

LKS 2018-226

Mot bakgrund av allt större nationella krav på informationssäkerhet har IT-nämnden
arbetat fram en policy för informationssäkerhet.
Det finns helt klart ett behov av en informationssäkerhetspolicy gemensam för
Sotenäs-, Munkedals och Lysekils kommun. Detta mot bakgrund av en alltmer osäker
omvärld, höjda nationella krav på informationssäkerhet samt införandet av e-arkiv.
Utifrån policyn kommer därefter utarbetas riktlinjer och rutiner för att kunna vidta
de åtgärder som krävs för en höjd informationssäkerhet.
Lysekils kommun kommer att se över dokumentet för eventuell revidering senast juni
2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-06
Protokollsutdrag från IT-nämnden 2018-03-26, § 6
Policy för informationssäkerhet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige under förutsättning att fullmäktige i
Munkedals kommun och Sotenäs kommun tar likalydande beslut om att anta förslaget
till policy för informationssäkerhet.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 65
Obesvarade medborgarförslag - redovisning våren 2018
Dnr:

LKS 2018-237

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, ska kommunstyrelsen två gånger om
året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Kommunstyrelsen har 25 öppna och pågående medborgarförslag. Sedan
redovisningen i kommunfullmäktige oktober 2017 har det inkommit fyra nya
medborgarförslag. Fem förslag är besvarade av kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige sen förra redovisningen. Ett medborgarförslag är besvarat av
socialnämnden 2017-08-31.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-05
Förteckning över obesvarade medborgarförslag 2017-04-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av
obesvarade medborgarförslag våren 2018.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 66
Obesvarade motioner - redovisning våren 2018
Dnr:

LKS 2018-237

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, ska kommunstyrelsen två gånger om
året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Kommunstyrelsen har 58 pågående och öppna motioner. Sedan redovisningen i
fullmäktige april 2017 har det inkommit 19 nya motioner och 16 motioner är
besvarade.
Lysekils kommun har fortsatt svårigheter att kunna besvara motioner i tid. Det beror
bland annat på hög arbetsbelastning på avdelningarna/enheterna och att man inte
har kunnat prioritera de motioner som lämnas in.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-05
Förteckning över obesvarade motioner 2017-04-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av
obesvarade motioner våren 2018.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 67
Motion av Jeanette Janson och Per Tengberg, Lysekilspartiet om
upprättande av en parkeringsplan
Dnr:

LKS 2016-568

Jeanette Janson och Per Tengberg har 2016-09-14 inkommit till kommunfullmäktige
med motion om att upprätta en parkeringsplan.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-29, § 133 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Parkeringsfrågan är föremål för en regelbundet återkommande debatt i Lysekils
kommun. För att skapa en tydligare inriktning och långsiktighet i hur frågan ska
hanteras behövs en samlad parkeringsstrategi. Kommunstyrelsen gav därför
2018-01-31, § 17, samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till
parkeringsstrategier för Lysekils stad, Fiskebäckskil och Grundsund.
Motionens frågeställningar kommer att behandlas i detta sammanhang.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-15
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-09-29, § 133
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 68
Motion av Jeanette Janson och Per Tengberg, Lysekilspartiet om nya
parkeringstider samt parkeringsavgifter inom Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2016-569

Jeanette Janson och Per Tengberg har 2016-09-14 inkommit till kommunfullmäktige
med motion om att upprätta en parkeringsplan.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-29, § 134 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Jeanette Janson och Per Tengberg, Lysekilspartiet har i en annan motion även lagt
förslag om upprättande av en parkeringsplan, diarienummer LKS 2016-000568.
Förvaltningen hänvisar till samma svar med att samhällsbyggnadsförvaltningen har
fått i uppdrag av kommunstyrelsen att fram förslag till parkeringsstrategier för
Lysekils stad, Fiskebäckskil och Grundsund, samt att motionens frågeställningar
kommer att behandlas i detta sammanhang.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-10
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-09-29, § 134
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 69
Motion av Camilla Carlsson, (L) om att införa fri parkering och
parkeringsskiva i Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2016-260

Camilla Carlsson har 2016-04-27 inkommit till kommunfullmäktige med motion om
att införa fri parkering och parkeringsskiva i Lysekils kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-28, § 74 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Parkeringsfrågan är föremål för en regelbundet återkommande debatt i Lysekils
kommun. För att skapa en tydligare inriktning och långsiktighet i hur frågan ska
hanteras behövs en samlad parkeringsstrategi. Kommunstyrelsen gav därför
2018-01-31, § 17, samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till
parkeringsstrategier för Lysekils stad, Fiskebäckskil och Grundsund.
Motionens frågeställningar kommer att behandlas i detta sammanhang.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-10
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-04-28, § 74
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 70
Anläggande av parkeringar vid korsningen Bansviksgatan/Lotsgatan i
Lysekil - svar på motion
Dnr:

LKS 2015-158

Ann-Charlotte Strömwall (L), Lars Björneld (L) och Camilla Carlsson (L) har
2015-03-26 inkommit till kommunfullmäktige med motion om att anlägga
parkeringar vid korsningen Bansviksgatan/Lotsgatan.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-23, § 36 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Parkeringsfrågan är föremål för en regelbundet återkommande debatt i Lysekils
kommun. För att skapa en tydligare inriktning och långsiktighet i hur frågan ska
hanteras behövs en samlad parkeringsstrategi. Kommunstyrelsen gav därför
2018-01-31, § 17, samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till
parkeringsstrategier för Lysekils stad, Fiskebäckskil och Grundsund.
Motionens frågeställningar kommer att behandlas i detta sammanhang.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-12
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-04-23, § 36
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 71
Avgiftsbeläggning av parkeringar i Grundsund - svar på motion
Dnr:

LKS 2013-258

Thomas Falk har 2013-08-06 inkommit till kommunfullmäktige med motion om
avgiftsbeläggning av parkeringar i Grundsund.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-08-29, § 101 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Parkeringsfrågan är föremål för en regelbundet återkommande debatt i Lysekils
kommun. För att skapa en tydligare inriktning och långsiktighet i hur frågan ska
hanteras behövs en samlad parkeringsstrategi. Kommunstyrelsen gav därför
2018-01-31, § 17, samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till
parkeringsstrategier för Lysekils stad, Fiskebäckskil och Grundsund.
Motionens frågeställningar kommer att behandlas i detta sammanhang.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-12
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-08-29, § 101
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 72
Svar på medborgarförslag om tillfällig P-skiva
Dnr:

LKS 2016-492

I ett medborgarförslag från 2016 har förslagsställaren föreslagit om tillfällig P-skiva i
Lysekils kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-29, § 135 att remittera förslaget till
kommunstyrelsen.
Parkeringsfrågan är föremål för en regelbundet återkommande debatt i Lysekils
kommun. För att skapa en tydligare inriktning och långsiktighet i hur frågan ska
hanteras behövs en samlad parkeringsstrategi. Kommunstyrelsen gav därför
2018-01-31, § 17, samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till
parkeringsstrategier för Lysekils stad, Fiskebäckskil och Grundsund.
Motionens frågeställningar kommer att behandlas i detta sammanhang.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-13
Medborgarförslag
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-09-29, § 135
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 73
Motion av Lars Björneld (L) om ändring av detaljplanen för Bovikesten
Dnr:

LKS 2016-339

Lars Björneld, Liberalerna har 2016-05-26 inkommit till kommunfullmäktige med
motion om att detaljplanen för Bovikesten ändras så att området görs om till ett
ångfartsområde.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-26, § 94 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Kommunen har tidigare fått skrivelse angående detaljplanändring efter en
trafikincident 2015 på Bovikesten i Grundsund. De åtgärder som kommunen vidtog
blev enligt de boende i området inte ändamålsenliga eller trafiksäkra. De boende
skulle förbjudas att köra bil till sina fastigheter, något man gjort i 40 år. De boende
framförde önskemål om att få Stormfågelstigen omgjord till gångfartsområde. Det är
så gatan har fungerat sedan den byggdes i mitten av 1970-talet.
Efter att motionen lämnades in har ärendet hanterats inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Det krävdes ingen detaljplaneändring för att göra området till ett
gångfartsområde som numera har genomförts. Gångfartsområdet har skyltats och
farthinder anlagts.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-15
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-05-26, § 94
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 74
Motion av Ronald Rombrant (LP) om strategi för digitalisering av
processer
Dnr:

LKS 2016-711

Ronald Rombrant, Lysekilspartiet har 2016-10-27 inkommit till kommunfullmäktige
med motion om strategi för digitalisering av processer.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-27, § 166 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2018 lämnat följande uppdrag till
kommunstyrelsen: ”Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med Munkedal
och Sotenäs arbeta fram strategier för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter
för den kommunala verksamheten och för att utveckla service och stöd till
medborgarna.”
Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för att via ett digitaliseringsråd med
representanter för övriga förvaltningar samordna arbetet med detta uppdrag.
Under 2018 har en särskild resurs avsatts för att på deltid ta sig an digitaliseringsfrågorna. Samråd sker med övriga SML-kommuner via en IT styrgrupp där även ITavdelningen som svarar för den löpande IT-driften finns med.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-14
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-10-27, § 166
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 75
Svar på motion om livsmedelspolicy
Dnr:

LKS 2013-212

Fredrik Christensson och Siw Lycke, centerpartiet har i en motion 2013-06-12
föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att ta fram en livsmedelspolicy.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-27, § 89 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har behov av en översyn av gällande kostpolicy
identifierats. I kostpolicy finns miljö- och kvalitetskrav formulerade avseende de
måltider som serveras i kommunens verksamheter. Frågan om djuretiska krav finns
dock inte belyst, vilket förvaltningen anser som en brist ur hållbarhetssynpunkt. Krav
på djurhälsa och djurskydd bör därför i lämplig form arbetas in i en kommande ny
kostpolicy där hänsyn också måste tas till den lagstiftning som finns på
upphandlingsområdet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-14
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-06-27, § 89
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 76
Svar på motion om giftfri vardag
Dnr:

LKS 2014-155

Fredrik Christensson och Siw Lycke, centerpartiet har i en motion 2014-03-27
inkommit till kommunfullmäktige om att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en
åtgärdsplan för förskola, grundskola och gymnasieskola för att inventera eventuell
förekomst av produkter och material som innehåller miljögifter, samt ersätta giftiga
material med giftfritt och att ställa krav på giftfria produkter i all offentlig
upphandling.
Det är angelägen fråga som tas upp i motionen. I utvecklingsområdet ”Vi tar ansvar
för miljön” har detta också uppmärksammats genom en av strategierna som handlar
om att konsumera hållbart och där kemikalieanvändningen är ett av tre prioriterade
områden.
Arbetet med att ta fram en struktur för kommunens interna miljöarbete pågår, men
den resurs som finns för samordning är en tjänst som miljöstrateg gemensam med
Munkedal och Sotenäs. Takten i hur arbetet kan bedrivas samordnat blir därmed en
resursfråga. Goda exempel finns dock från andra kommuner som kommit långt i
arbetet med att fasa ut produkter med skadliga ämnen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-14
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-03-27, § 43
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 77
Framtagande av policy för medborgardialoger – svar på motion
Dnr:

LKS 2015-535

Patrik Saving (LP) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion angående
framtagande av policy för medborgardialog. Kommunfullmäktige beslutade 2015-1126, § 121, att remittera motionen till kommunstyrelsen.
En medborgardialog innebär att skapa tillit och förståelse för den kommunala
beslutsprocessen. Ska dock inte förväxlas med medborgarförslag.
Beslutet om att genomföra en medborgardialog är de förtroendevaldas ansvar och
initieras alltid av dessa. För att medborgardialogen ska fylla någon funktion, är det av
stor betydelse att de förtroendevalda är beredda på att ta till sig det som framkommer
ur medborgardialogen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-21
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-11-26, § 121
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och uppdrar åt
kommunstyrelsen att ta fram en policy för medborgardialog i Lysekils kommun.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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